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Bilag 1:  

Kærne I – kærning i Ømålsordbogen 11 

 

 
I dette bilag ses de ordbogsartikler jeg har redigeret i løbet af projekttiden: 

kærne I – kærning.  
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Bilag 2:  

Mælkeordene, alfabetisk ordnet 

 

 
I dette bilag oplistes alle de mælkeord jeg har analyseret i dette projekt, alfa-

betisk. Hver linje svarer til en post med udvalgte oplysninger. Hver post svarer 

til en leksikalsk enhed, dvs. koblingen af én ordform og én betydning. Nogle 

steder efterfølges opslagsordet af  ”>” og en flerordsforbindelse; her er det 

flerordsforbindelsen der udgør den leksikalske enhed, opslagsordet er blot den 

indgang der vil være til forbindelsen i ordbogen. For hver post bringes: 

 

 oplysninger om ordklasse 

 en meget foreløbig betydningsangivelse (kan også være i form af et citat 

hvorved betydningen gives) 

 geografisk udbredelse 

 emne (i langt de fleste tilfælde mælk, men der er dukket en række 

mælkeord op  som ikke har været placeret i mælkesamlingen selv om de 

nok burde have været det, og som i hvert fald har fundet vej til Ømåls-

ordbogen; disse har ikke noget emne angivet) 

 henvisning til den ordgruppe som den leksikalske enhed indgår i (og 

hvorunder den videre DanNet- og ramme-analyse finder sted, jf. bilag 3) 

 et diverse-felt med plads til bemærkninger. 

 

 

Denne liste er ikke et færdigt bud på en database for mælkeordene. Listen er 

resultatet af de forsøg jeg har lavet på at få registreret mælkeordene. Således 

ses også problemstillinger som jeg ikke har fået løst, men som så vidt muligt 

diskuteres i løbet af afhandlingen. 
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Bilag 3:  

Mælkeordene placeret i ordgrupper 

 

 
I dette bilag ses mælkeordene (fra bilag 2) placeret i såkaldte ordgrupper, dvs. 

enten i synsets (med synonyme ord), i semsets (med betydningsbeslægtede 

ord), i en sproglighedskategori, i en folketrokategori eller i en restgruppe. Hver 

post udgøres af: 

 

 et ordgruppe-opslagsord (det alfabetisk første medlem af gruppen) 

 ordgruppens medlemmer 

 ordgruppetype 

 en meget foreløbig betydningsangivelse (kan også være i form af et citat 

hvorved betydningen gives) 

 så vidt muligt angivelse af ontologisk type (jf. DanNet-analysen) 

 så vidt muligt angivelse af overbegreb (jf. DanNet-analysen) 

 evt. andre semantiske relationer 

 angivelse af domain 

 et diverse-felt med plads til kommentarer. 

 

 

Denne oversigt er ikke et færdigt bud på en database for mælkeordgrupperne. 

Oversigten er resultatet af de forsøg jeg har lavet på at få analyseret mælke-

ordene. Således ses også problemstillinger som jeg ikke har fået løst, men som 

så vidt muligt diskuteres i løbet af afhandlingen. 
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\lx afblæst 
\ordgruppe afblæst, afskummet, halvskummet (under halv-), 

helskummet (under hel-), håndskummet, overblæst a 

\ordgruppetype semset 

\dn om mælk som er skummet for fløde (også om fløde?) 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [resultat - proces - person] 

\domain [fløde]+[mælk] 

\div hvad i øvrigt med helt almindeligt simpleks: skummet? NB 

formen 'skummet' er slået sammen med 'skummetmælk' af JL - er 

det en fejl? bør det være hovedsyn? bemærk at en ordgruppe 

godt kan indgå i flere rammer - eller er det netop fordi det 

ikke er til at vide for alle ovenstående om de gælder mælk 

eller fløde - og derfor semset? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx afflåd 
\ordgruppe afflåd, ostevalle 

\ordgruppetype synset 

\dn den del af mælken der ikke bliver til ost - heraf kogtes 

rødost - eller brugtes som svinefoder 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a valle 

\domain [husdyr]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx afmalket 

\ordgruppe afmalket 

\ordgruppetype synset 

\dn om person: færdig med at malke - når der var afmalket 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [resultat - proces - person] 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx afnybæret [ko] 

\ordgruppe afnybæret 1a 

\ordgruppetype synset 

\dn når koen er malket 9 gange er den ikke længere nybæret 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ko] 

\antonym nybær(et) 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx afnybæret [mælk] 
\ordgruppe afnybæret 1b 

\ordgruppetype synset 

\dn de første ni malkninger efter kælvninger er nybær, derefter 

afnybæret  

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - mælk] 

\antonym nybær(et) 

\domain [malkning]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx afpundet 

\ordgruppe afpundet 

\ordgruppetype synset 

\dn afpundet smør - smør afvejet i portioner på et pund 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [resultat - proces - person] 

\domain [mængde]+[smør] 

\div mål/mængde - kan sikkert også bruges om andet end smør 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx aftenmælk 
\ordgruppe aftenmælk, aftenmål 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk malket om aftenen 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY middagsmælk+morgenmælk 

\domain [malkning]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx alun 
\ordgruppe alun, kalveløbe, løbe s, løbebælg, løbelage, 

løbeskind, løbespejl, løbeøl, løbning, mælkeløbe, OSTELØBE, 

skjold 

\ordgruppetype semset 

\dn enzym fra mavesæk der får mælk til at løbe - dvs. blive til 

ost - typisk fra kalv, evt gris - evt. det syntetiske (?) 

kemikalie alun - evt. krydret i øl, salt e.l. 

\ontologisk_type 1 

\is_a [middel til ostefremstilling] 

\used_for løbe 

\domain [ost] 

\div ikke lige synonyme, jf også ont_type, men vanskeligt at 

adskille dem - alun kunne man måske nok - og tilsvarende slå 

løbelage og løbeøl sammen -  måske? 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx andelsmejeri 
\ordgruppe andelsmejeri, bøttemejeri, fællesmejeri, hollænderi, 

ismejeri, svejtseri, vandmejeri 

\ordgruppetype semset 

\dn 1892 fik vi det første andelsmejeri i Karlebo Sogn - 

(fælles)mejeriet blev så siden et andelsmejeri - mejeri = 

overbegreb for alle de andre typer af mejerier 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a mejeri 

\domain [mejeridrift] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx appetitost [knapost] 
\ordgruppe appetitost b, KNAPOST 

\ordgruppetype synset 

\dn lille rund ost lavet af kærne- eller tykmælk - der ligner 

en knap I.1 på formen - NEU-besvarelse: appetitost = knapost, 

FDV-1011: knapost = kærnemælksost (FDV-923: knapost= 

kærnemælksost, FDV-1059: knapost ikke lig kærnemælksost - 

sedler placeret under kærnemælksost) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\div tvivl om app.ost a og b i virkeligheden begge er knaposte? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx appetitost [tør gammel ost] 

\ordgruppe appetitost a 

\ordgruppetype synset 

\dn lille, ret tør gammel ost 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx avred 
\ordgruppe avred, fæhus, malkefold, malkehule, malkeplads, 

malkeplet, malkested, stald, tøjregræs, tøjreslag, ævred 

\ordgruppetype semset 

\dn mange forskellige steder hvor køer kunne opholde sig og 

blive malket - nogle er lidt svære at skille ad – derfor er de 

alle samlet i ét semset - avred: græsning på stubmarker - eller 

bare stubmarkerne  

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [sted - ko] 

\domain [husdyr]+[sted] 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx avredsmør 

\ordgruppe avredsmør, efterhøstsmør, efterårssmør, ævredsmør, 

ævret smør 

\ordgruppetype semset 

\dn det smør som blev kærnet den pågældende "årstid" 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\FUZZY græssmør+vintersmør 

\domain [smør] 

\div er ævret smør det samme som de andre slags? eller er det 

"ever"? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bagpatte 

\ordgruppe bagpatte 

\ordgruppetype synset 

\dn bageste brystkirtel (?), fx bageste del af koens yver 

\ontologisk_type 1+ANIMAL+PART 

\is_a patte 

\antonym forpatte 

\has_holo_part bagyver 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bagyver 
\ordgruppe bagyver 

\ordgruppetype synset 

\dn bageste del af koens yver 

\ontologisk_type 1+ANIMAL+PART 

\is_a [mælkefang - del] 

\antonym foryver 

\has_holo_part mælkefang 

\has_mero_part bagpatte 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx betændelse 
\ordgruppe betændelse, gyst I, isning, OMME, ondt i yveret, 

ostejame, osteklat, osteklump, ostestumper, yverbetændelse 

\ordgruppetype semset 

\dn større hævelse i yver ved kælvning - fyldt med 

omme/klumper/oste i yveret 

\ontologisk_type 1+NATURAL+SUBSTANCE 

\is_a [sygdomstegn i yver] 

\FUZZY mælkefang 

\domain [husdyr] 

\div tror omme er det mest udbredte ord - både betændelse og 

yverbetændelse er jo mere læservenlige, men har kun et belæg på 

dem 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx binde op 
\ordgruppe binde (II.9) op, golde b, holde (II.3.2) (igen), 

holde (II.3.6) mælken, kippe (VII) (op), latte(s) (?), minke på 

mælken, sjatte IIc, slatte IIc, slå af, stå, stå gold, stå 

over, stå sen, sætte (IIb) (mælken), SÆTTE (IIb) AF, sætte 

(IIb) af på, sætte (IIb) på, tabe (a) mælken, tabe (a) på 

mælken, tage (h) af på mælken 

\ordgruppetype semset 

\dn koen sætter af (= hovedsynonym for alle de 

verbalforbindelser der 

betyder at give mindre mælk), sætte af på, sætte på, sætte 

(mælken) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of malke [proces - ko] 

\FUZZY uge 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div mon jeg har alle kombinationer med - eller gemmer der sig 

flere fx under holde-stå-sætte-tabe-tage? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx blad 

\ordgruppe blad, brik(ke) I.1.1b, flage II, kærnebræt, ris a, 

svingel, vifte, vinge 

\ordgruppetype semset 

\dn 3-4 vinger (træplader evt med huller i) "roteredes" vha. 

håndsving i 

rund/vinge/sving/vindkærne 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART   

\is_a [redskab - del - smørfremstilling] 

\part_of kærneris 

\has_part hul 

\used_for [piske fløden til smør] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div eller synset? synes ikke de er helt synonyme - de er ret 

forsk dimser der dog alle drejes rundt i kærnen med henblik på 

at få smør 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx blik 

\ordgruppe blik III.1 

\ordgruppetype synset 

\dn om materialet metallet blik - i sammensætninger som 

blikjunge, bliksi 

(muligvis flere mælke-sms) 

\ontologisk_type 1 

\has_holo_part blikjunge + bliksi 

\is_a [materiale] 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div mystisk nok findes træ og ler o.l. ikke bl.a. mælkeordene 

- er has_holo her og has_mero_madeof u bliksi og blikjunge ok 

kodning? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx blikjunge 
\ordgruppe blikjunge, bøtte I.1a, djunge, dunk I.1, 

hollænderbøtte, jungeI.3.1+1.3.2, kande 1.2, malkebøtte, 

malkejunge, malkekande, malkespand, malkestrippe, malkeså, 

mejerispand (?), mælkebimpel, mælkebøtte, mælkedunk, mælkefad, 

mælkehånde, mælkejunge, mælkekande a, mælkekrukke, mælkelejle, 

mælkepotte, mælkeskammel (i tyd kande??), mælkeskål, 

mælkespand, mælkestrippe, mælkeså, mælketønde, nikanders, 

ottekande, ottekanders, sekskandersbøtte, sekstenskanders, 

stenfad (?), tikande, tolvkande, tolvkanders, transportspand, 

træbøtte, træbøttefad, træjumbe, træjunge, trækande 

\ordgruppetype semset 

\dn beholder til transport af mælk - 3.1: af træ - 3.2: af 

metal - betydningsforskelle 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - mælk - transport] 

\has_mero_madeof blik 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\div har samlet alle mælkebeholdere i ét meget meget stort 

semset 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bliksi 
\ordgruppe bliksi, messingsi, mælkesi, SI I, sigte, sikar b, 

siskål 

\ordgruppetype semset 

\dn redskab til at si/filtrere mælken med (også kærnemælken fra 

smør) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - mælk] 

\has_mero_madeof blik 

\has_hyponym ostesi 

\used_for si 

\FUZZY sibræt 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk]+[smør] 

\div si = hovedsyn? er der nuanceforskelle på disse "si'er"? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx blæse 

\ordgruppe blæse II.1.1, flyde (II.6) mælken (af), fløde II, 

SKUMME (mælken/fløden), skyde (b) fløden af, tage (c) fløden af 

\ordgruppetype semset 

\dn fjerne den fløde der har samlet sig oven på mælken - 

skumme, skumme mælken, skumme fløde, fløde af 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [fløde]+[mælk] 

\div ordgruppetvivl: muligvis er nogle af disse verber kun en 

del af skumme-processen - og burde så stå i egen ordgruppe?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx blød [ko] 
\ordgruppe blød III.1b, blødmælket 

\ordgruppetype synset 

\dn om dyr/ko der er let at malke 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx blød [produkt] 
\ordgruppe blød III.1a 

\ordgruppetype synset 

\dn egenskab, fx blødt som smør 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [konsistens] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bløde 
\ordgruppe bløde III.1, vaske, væde a 

\ordgruppetype semset 

\dn gøre våd - ved fx malkning: som regel blev patten blødt i 

mælk, inden de begyndte at malke 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\antonym tørre 

\domain [malkning] 

\div måske er vaske lidt bredere? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx blødost 
\ordgruppe blødost, lindost 

\ordgruppetype synset 

\dn meget blød skørost -- friskost lavet af tykmælk - ligesom 

skørosten var - men blødere end skørosten (rygeost også 

friskost, men altså røget) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE  

\is_a skørost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx blå 

\ordgruppe blå I.3.4a 

\ordgruppetype synset 

\dn om (skummet) mælk - mælken er blå, dvs fattig på fedt -- 

blå mælk - malke den blå ko - blande vand i mælken 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet] 

\domain [husdyr]+[mælk] 

\div har vist ikke noget at gøre med blå mælk (og dog? Jf blå 

b) og blåmælk - der vist heller ikke har noget at gøre med 

hinanden 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx blå mælk 
\ordgruppe blå (I.3.4b) mælk, blåsur mælk, vimpemælk 

\ordgruppetype synset 

\dn halvsur mælk, blåsur mælk - der ikke bliver skør fordi den 

har været hældt om med 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\domain [mælk] 

\div kan ikke helt gennemskue om blå b er det samme som blå 

mælk - og skal blåsur også have sin egen ordgruppe-post og ikke 

kun indgå her i blåsur mælk?"! 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx blåmælk 
\ordgruppe blåmælk, skør I, skørmælk, surmælk, tyk (b) mælk, 

tykmælk 

\ordgruppetype semset 

\dn mælk der var sur og tyk (mælk der kun var sur - blåsur) 

\so ca en cm sedler, bl.a. Fa, 816, 831, 835, 842, 1153 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\domain [mælk] 

\div ordene er måske ikke lige synonyme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx boble over 
\ordgruppe boble (II.1.1) over, koge (1.4) over 

\ordgruppetype synset 

\dn koge over - bl.a. folketro i forb m at mælk koger over (se 

mælk) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bolle 
\ordgruppe [af ler, metal, træ] kande 1.1, [af ler:] bolle I, 

krukke I.1, [af træ:] buddike 1, fjerding 3 + 5, kar, [ukendt 

mat.:] fad 1 

\ordgruppetype semset 

\dn mindre krukke eller kande med eller uden hank og tud (fx 

til fløde) - er "kar" mindre? 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - mælkeprodukter] 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div skal ordgruppen splittes op? skal nogle af ordene  junge-

ordgruppen herhen? se på når jeg kan sortere/samle alle 

beholdere (til mælk) - har foreløbig ikke opsplittet fordi jeg 

ikke ved/tror materialet betyder så meget - kan dog sige noget 

om kronologi?! -- vist større blandet landhandel end de øvrige 

mælke-beholdere? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx brik(ke) [fladt kærnelåg] 
\ordgruppe brik(ke) I.1.1d 

\ordgruppetype synset 

\dn fladt kærnelåg 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [kærne - del] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx brik(ke) [låg] 
\ordgruppe brik(ke) I.1.1, dækkel, låg 

\ordgruppetype synset 

\dn til forskellige redskaber og beholdere - i spande, i kærner 

(både sving og stampe), med sten på som presse ved ostelavning 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab/beholder - del] 

\has_hyponym brik(ke)+ kærnelåg + ostelåg m.fl. 

\has_part revle + håndpind + håndtag 

\used_for [lukke/tildække/åbne noget] 

\FUZZY karm 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div at låg er PART_OF kærne s går i arv fra kærnelåg 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx brik(ke) [plade for enden af staven i stampekærnen] 
\ordgruppe brik(ke) I.1.1a, briks 1a, kors 2.2, kringle x (?), 

kælling I.7.7, kærnebrik 1, KÆRNEBRIKKE 1, kærneplask, 

kærnestampe (?), plask, plasker, ris b, sjask (?), smørbrikke, 

stampe I (?), trille I b, træbrik(ke) a 

\ordgruppetype synset 

\dn træplade for enden af kærnestaven i en stampekærne, oftest 

rund ell korsformet plade med huller 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - del - smørfremstilling] 

\part_of kærnestampe, stampekærne 

\has_part hul  

\used_for [at stampe fløden til smør] 

\FUZZY kærnestav 

\illu ill OHøjrup.L:74 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div prøvede med instrument, men det virkede ligesom forkert, 

derfor +part -- man kalder ikke nødv helheden stav/brikke noget 

- derfor kan stav også være "direkte" part_of stampekærne --- 

kors står også under bund, bør vel kun stå et sted? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx brik(ke) [plade oven i mælken for at undgå skvulpen] 
\ordgruppe brik(ke) I.1.1c, briks 1b, bund 6a, karbund, 

malkebrikke, malkebund,malketallerken (?), mælkebrikke, 

mælkebund, plaskebrik, plaskebræt, plaskelåg, plattebræt, 

plattelåg, skumpebrikke, skumpebræt, skumpelåg, skvalpebriks, 

skvalpebræt, skvulpebrik, skvulpebræt, skvulpefjæl, skvulpelåg, 

skvulpetræ, træbrik(ke) b, træbriks, træbund, trælåg 

\ordgruppetype synset 

\dn træplade, typisk rund brik af træ, til at lægge i 

malkespand så mælken ikke skvulper over 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - del - transport] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\div der kan/skal nok sorteres i denne ordgruppe - hører alle 

dem med træ- til et andet sted i hierarkiet? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx brik(ke) [plade til osteform] 
\ordgruppe brik(ke) I.1.1e, ostebrik, ostebund, OSTELÅG 

\ordgruppetype synset 

\dn låg til ostekar/-kop 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - del - ostefremstilling]  

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx brik(ke) [ring omkring staven/over låget i stampekærnen] 
\ordgruppe brikke f, dulle II.2.3, dølle I.1, hat x, horn, 

krans x, kringle I.2, kærnebrik 2, kærnebrikke 2, kærnehorn, 

KÆRNEKRINGLE 1, kærnering, kærneringel, kærnerulle, 

kærnetrille, muffe, ring b, ringel, rulle (?), smørkringle, 

spunsel (?), stavring, tragt, trille s a, trisse, tutte, 

tørner, tørning, vridel  

\ordgruppetype synset 

\dn løs ring (typisk af træ, ofte kegleformet) omkring 

kærnestaven over kærningen) -- antiskvulp-træring på låget - 

kegleformet træring omkring hullet i kærnens låg som 

kærnestangen går ned igennem 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a muffe/ring/trille (?) (som så skal væk ovenfor - jf komm 

u div) 

\part_of stampekærne 

\used_for [for at hindre at det plasker] 

\FUZZY kærnestav + træde (på) 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div er alle dem med kærne- som førsteled bare forklarende ord 

til dialektforskeren? og hvad med dem der ikke har kærne- som 

førsteled - bør de et niveau op i hyponymihierarkiet - jf. 

is_a? hvad med en form for made_of-rel? noget af dette er vel 

en orddannelsesdiskussion? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx briks 

\ordgruppe briks x, kærnestampe (?), ris (c), stampe (?) 

\ordgruppetype synset 

\dn staven OG brikken (?) i stavkærnen 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - del - smørfremstilling] 

\part_of stampekærne 

\has_part kærnestav + kærnebrik(ke) 

\used_for [stampe fløde til smør - ved op-ned-bevægelse] 

\FUZZY kile 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div synsettet dækker helheden stav+plade - men er i tvivl om 

nogle af ordene - derfor indgår disse enheder også i andre 

synsets med (?) 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bund 
\ordgruppe bund 6b, flueskab, ostebord, ostebur, ostehylde, 

ostehæk, ostenet, osteræk, osteskab, ræk, tagskæg 

\ordgruppetype semset 

\dn sted - fx træreol/hylde - hvor ost lå til tørre på - både 

ude og inde 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [sted - ost] 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\div synonyme nok? har fx forsk PARTS 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx butter [fløde] 
\ordgruppe butter b 

\ordgruppetype synset 

\dn kogt syrnet fløde brugt som erstatning for smør 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a fløde 

\FUZZY kogefløde + koge smør af 

\domain [fløde]+[smør] 

\div skulle de to butter-ordgrupper være ét - idet begge slags 

måske er en form for smør-erstatning? --- made_of: kogefløde 

(?) - og skal det på en eller anden måde relateres til 

"mislykket smørkærning" også? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx butter [kærnemælksost og sødmælk] 
\ordgruppe butter a 

\ordgruppetype synset 

\dn kærnemælksost rørt op med sødmælk 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\div skulle de to butter-ordgrupper være ét - idet begge slags 

måske er en form for smør-erstatning? --- made_of: 

kærnemælksost og sødmælk 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx byde til mælk 

\ordgruppe byde (II.1) til mælk, byde (II.1) til ostemælk, 

tigge til vullegilde 

\ordgruppetype synset 

\dn i forb: byde til mælk, ostemælk - når præste, degn, semd 

jdm eller bud gave bønderne besked om forestående aflevering af 

mælk (til ostefremstilling) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY jordemoder + tage mod + mælkegilde 

\domain [betaling]+[mælk] 

\div er i tvivl om om tigge til ... betyder det samme som de 

andre -- byde til mælk og tage mod er årsag-virkning?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bære (fløde (op)) 
\ordgruppe bære (7) (fløde (op)), komme (8.26) (op), komme 

(8.28) ovenpå, skyde (a) (fløde), sætte (II.f) fløde, trække 

(c) fløde 

\ordgruppetype synset 

\dn skyde fløde -- når mælken står og der samler sig fløde på 

toppen: sætte, bære, skyde fløde 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC  

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [fløde]+[mælk] 

\div her er valensmønstre ret så vigtige - er det mælk eller 

fløde der gør noget?! to sætte-forb slået sammen i ordbase, de 

samme to forb m trække er opdelt - jf komm under sætte fløde - 

kræver gennemgang af sætte-data for at opdele 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bære smør 

\ordgruppe bære (1.2) smør, træde (I.1) med mælken 

\ordgruppetype rest 

\dn træde med mælken, dvs. aflevere den 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY gå med fløde + tage mod 

\div er meget i tvivl om om disse to forb betyder det samme - 

smør bæres måske til gilder/fester, mælk bringes måske til 

gilder hvor jdm, degn, smed osv. 

modtager deres betaling? eller er det samme slags gilder? - 

hvis begge er del af betaling hører de med synsettet gå med 

fløde 

\dt 02/Jun/2014 
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\lx bære [smørfremstilling] 
\ordgruppe bære 1.1, [sproglighed: mor kan bære far] 

\ordgruppetype synset + sproglighed 

\dn fx kærnede til det kunne bære - dvs. til kærnestangen kunne 

stå oven på smørret uden at synke til bunds 

\ontologisk_type 2+STATIC 

\is_a_way_of [proces - produkt - resultat]+[holde noget løftet 

- smørfremstilling] 

\domain [smør] 

\div kan ikke helt gennemskue hvordan sådan et generelt verbum 

skal kodes? jf. også bære fløde i sætte fløde-ordgruppen -- alm 

ord + sproglighed, hvordan 

registreres det? -- er i øvrigt reg under bære og moder, men 

ikke under fader i ordbasen?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bærekrans 
\ordgruppe bærekrans, bøttekrans, hovedkrans, hætte I.3.4, 

krans 3.1, MALKEKRANS, mossel, mælkekrans 

\ordgruppetype synset 

\dn krans der placeres på hovedet til støtte for den beholder 

der bæres på hovedet 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - transport] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk]+[transport] 

\div nogle af ordene er måske mere generelle - men inden for 

mælkeområdet er det kun den betydning - en omrokering i 

hierarkiet må vente til flere emner kobles på ...  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bærestang 
\ordgruppe bærestang, bæretræ, dragestang, dragt 2, jungestang 

2, malkedragt, mælkeåg, såstang, åg 

\ordgruppetype synset 

\dn bærestang - redskab der placeres over skuldrene og hvorpå 

der 

hænges en spand i hver ende - her: til mælkespande 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - transport] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk]+[transport] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bøndersmør 
\ordgruppe bøndersmør 

\ordgruppetype synset 

\dn smør fra bøndergårde (modsat det bedre herregårdssmør) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\antonym herregårdssmør + mejerismør 

\domain [smør] 

\div PRINCIPIEL OVERVEJELSE: overvejede at slå alle slags smør 

sammen i en ordgruppe - fordi der nærmest kun er en slags smør 

i hver ordgruppe - men har foreløbig valgt at holde dem adskilt 

- idet de har meget forsk motivationer - og fordi de alle kan 

findes ved at søge på "is_a smør" 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx bøtte [flødebøtte] 
\ordgruppe bøtte I.1a, flødebøtte, flødedunte, flødekrukke, 

flødespand, flødeså, flødetønde, potte 

\ordgruppetype semset 

\dn beholder til fløde - bøtte hvori den afskummede fløde 

opsamles til kærning - ofte bredest forneden og med et hul 

fornden til aftapning af valle 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - fløde - opbevaring] 

\domain [beholder/redskab/del]+[fløde] 

\div her valgt semset fordi jeg fx ikke har styr på om de alle 

er lavet af samme materiale - kunne måske også være CONTAINER 

frem for INSTRUMENT? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bøtte [kærnehat] 
\ordgruppe bøtte I.1b, hat 1.3, hov II.3, kop I.1.2b, krans 

5.6, krøsning 4, kærnehat, kærnehov, kærnehætte, kærnekrans, 

kærnekringle 2, kærneskru, kærnesæt, ostekop b, skru, sæt 

\ordgruppetype synset 

\dn bøtteformet låg til stampekærne 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART   

\is_a kærnelåg 

\used_for [at åbne/lukke for kærnen] 

\FUZZY tragtformig 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bøtte [ostebøtte] 
\ordgruppe bøtte I.1a, kop I.1.2a, ostebalje, ostebøtte, 

ostefjerding, osteform, ostehytte (?), ostekar, ostekop a, 

ostepotte, ostering, osteskål 

\ordgruppetype semset 

\dn form/presse/kar med hul i bunden til ostemasse - til 

fremstilling af 

ost - både runde og firkantede 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - ost - fremstilling] 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\div eller is_a redskab? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bøtte [smørbøtte] 
\ordgruppe bøtte I.1a, drittel 1b,  otting, potte, smørbuddike, 

smørbøtte, smørdrittel, smørfad, smørfjerding, smørkande, 

smørkrukke, smørotting, smørpotte, smørtræ, stenkrukke, træ 

\ordgruppetype semset 

\dn beholder til smør - opbevaring - transport 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - smør] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div nogle af betegnelserne er måske mere generelle, nogle 

siger noget om mængde - ok? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx bøttefad 
\ordgruppe bøttefad, lerfad, rappekar, sibøtte, sifad, sikar a, 

sispand,  skalfad, skalgryde, skalkar, skalskål, skål, zinkfad 

\ordgruppetype semset 

\dn beholder til mælk - lav - træ - blik - man malkede i 

malkespand og siede derefter mælken over i sibøtter hvor mælk 

transporteredes/opbevaredes 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - mælk - sies herover i] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\div ordgruppe skal muligvis sorteres? måske delmængde til 

junge-ordgruppen  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bøttefuld 

\ordgruppe bøttefuld, fjerding 2, grysling, grysning, gryssen 

2, gryssing, kande 2 

\ordgruppetype semset 

\dn om forskellige mængder, fx den mængde mælk der kunne være i 

en bøtte 

\ontologisk_type ? 

\is_a [mængde] 

\domain [mængde]+[mælk] 

\div skal ordgruppen opdeles finere? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bøttevalle 

\ordgruppe bøttevalle, understand, understandelse, understander 

\ordgruppetype synset 

\dn den valle der tappes af flødebøtte - det våde i mælken der 

oster, skiller, løber sammen - det tørre bliver til ost - af 

kogt valle kan laves myseost - svinene fik også ofte vallen 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a valle 

\part_of fløde 

\domain [fløde]+[husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx bånd 

\ordgruppe bånd 4, GJORD 2, ring a 

\ordgruppetype synset 

\dn (metal/træ)bånd om kar, malkespand, mælkebøtter, kærne 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab/beholder - del] 

\has_hyponym kærnegjord + træbånd 

\part_of [beholder]+[redskab] 

\used_for [holde sammen på træstaverne i beholder/redskab] 

\FUZZY [træstaver] 

\domain [beholder/redskab/del] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx centrifuge 
\ordgruppe centrifuge 

\ordgruppetype synset 

\dn apparat hvormed flødes udskilles af mælken - hånd- eller 

hestedrevet 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [maskine] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\div eller mejeridrift? overdrivelse at kalde det mejeridrift, 

men det signalerer moderne tider inden for mælkens verden 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx centrifugemand 
\ordgruppe centrifugemand 

\ordgruppetype synset 

\dn mand der har eller driver (fælles) hestedreven centrifuge 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\domain [mælk] 

\div overdrivelse at kalde det mejeridrift, men det signalerer 

moderne tider inden for mælkens verden 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx centrifugemælk 

\ordgruppe CENTRIFUGEMÆLK, damptærsket mælk, fugemælk, 

fut(te)mælk, plutmælk, slapperfugemælk, slapperfugesprøjt 

\ordgruppetype synset 

\dn skummetmælk som er skummet på centrifuge (mods håndskummet 

mælk) 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a skummetmælk 

\domain [mælk] 

\div hmm ... så snart mælken er centrifugeret er den jo ikke 

natural, er den? men er den artifact? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx degnemælk 
\ordgruppe degnemælk, jordemodermælk, ostemælk b, præstemælk, 

skolemælk, smedemælk, vallemælk 

\ordgruppetype semset 

\dn mælk (til ost) der 1ydes til degnen eller andre som del af 

dennes løn 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY jordemoder + degneost 

\domain [betaling]+[mælk] 

\div ikke synonymer, men skal behandles forholdsvis ens 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx degneost 
\ordgruppe degneost, jordemoderost, smageost, smedeost 

\ordgruppetype semset 

\dn ost fremstillet af den mælk (degnemælk osv) der ydes til 

degnen (eller andre) som del af dennes løn 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\FUZZY jordemoder + degnemælk 

\domain [betaling]+[ost] 

\div ikke synonymer, men skal behandles forholdsvis ens 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx dragtspand 
\ordgruppe dragtspand, spand, strippe I (?), sætte I (?), så 

\ordgruppetype semset 

\dn beholder til mælk - stor - med hanke i - hvorigennem 

stikkes en stang (såstang) som to personer kunne bære 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - mælk - tvivl] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk]+[transport] 

\div ordgruppetvivl: i tvivl om ordgruppe, hierarki osv. - jf 

dem med spm-tegn efter og jf. fx junge, bøtte, kande osv. --- 

if. mit materiale er SÅ mest udbredt, men måske SPAND er bedre 

som hovedsynonym? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx drejekærne 
\ordgruppe drejekærne, kærnemaskine, maskinkærne, rundkærne a, 

snokærne, SVINGKÆRNE a, tøndekærne a, vindkærne, vinde-

/vingekærne, vøvkærne 

\ordgruppetype synset 

\dn [bevægelige dele + fast beholder] kærne med 3 

vinger/brikker til at kærne, disse sattes i bevægelse vha. et 

håndsving - nyere fænomen end stangkærne  

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kærne s 

\has_part kærneris + kærnesving + kærneværk 

\used_for piske + kærne med vind + trække 

\FUZZY kærne + drejekærnestol + svingtøj 

\meta [kom til efterhånden som mælkemængden blev større][fast 

beholder, roterende dele][blev aktiveret af [person] + [hund] + 

[hest]] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div tjekke for ændrede ordgruppe-navne 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx driftetrug 

\ordgruppe driftetrug, drøftetrug, smørtrug, smøræltebræt, 

trug, æltebræt 

\ordgruppetype synset 

\dn beholder til smør - heri æltedes smørret  

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\used_for ælte 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx drimp 
\ordgruppe drimp, drimpe II, drimpedråbe, sjat, sjattedråbe, 

skvat, snippetår, strip, strippetår, svat 

\ordgruppetype semset 

\dn i pl: de sidste dråber ved malkningen 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a [mængde] 

\domain [malkning]+[mælk] 

\div nok ikke helt synonyme?! muligvis betyder de ikke alle 

sammen den sidste mælk, men blot en smule mælk?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx drimpe [ko] 
\ordgruppe drimpe I, drimpeko, gammelmalker, goldeko, goldko, 

goldsjatte, goldskrimpe, goldslatte, goldstrippe, goldstripper, 

malkeslatte, seneko, senekræ, sjatte I, skvatmalker, slatte I, 

strippeko 

\ordgruppetype synset 

\dn (evt. næsten) goldmalket ko - ko der ikke giver mælk 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div sjatte er måske også en som holder lidt på mælken? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx drimpe [proces - person] 

\ordgruppe drimpe III.1, drimpemalke, sjatmalke, strippemalke 

b, strippemalkning, stripperi 

\ordgruppetype synset 

\dn malke for dårligt/længe/småt så mælken kommer i små sjatter 

- malke med to fingre - måske også det sidste mælk i yveret  

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\domain [malkning] 

\div er ordene synonymer? gælder nogen koen og andre personen? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx drimpemalker 
\ordgruppe drimpemalker, strippemalker + malkekone, malkepige, 

malker b + malkekomtesse, malkesjaske, malkeslutte + 

mejerikarl, mejeripige  

\ordgruppetype semset 

\dn betegnelser for personer der malker - dårligt, alm, 

nedsættende, tilhørsforhold 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\domain [malkning]+[person] 

\div kohyponymer forsøgt opdelt lidt - men alligevel slået 

sammen i en ordgruppe - foreløbig 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx drimpet 
\ordgruppe drimpet 1, drimpevorn, sjattevorn, strippet, 

strippevorn 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko: som drimper (III.2), giver mælken fra sig i små 

sjatter 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div tjekke med de lignende adj-ordgrupper - måske overlapper 

de hinanden? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx drittel 
\ordgruppe drittel 1a, etpundsstykke, otting a, pundspakke, 

pundstykke, topundsstykke 

\ordgruppetype semset 

\dn vægtenhed for smør 

\ontologisk_type ? 

\is_a [mængde] 

\FUZZY smør TJEKKE AT DER ER INDSAT REL I VUE 

\domain [mængde]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx eftermalke 
\ordgruppe eftermalke, klemme (II.x) mælke af yveret, MALKE 

REN, renmalke, sippe, sippemalke, sjatte II.a, sjattemalke, 

slatte II.a, slippe a, slitte, snippe, snoppe, strippe (II.b) 

(koen/af), strippemalke a, svatmalke, svatte 

\ordgruppetype semset 

\dn malke den sidste (fedeste) mælk 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\domain [malkning] 

\div synonyme nok? strippe eller malke ren = hovedsyn? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx efterårsko 
\ordgruppe efterårsko, efterårskælver 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for ko der angiver hvornår den kælver - og det 

siger indirekte noget om mælkeproduktionen 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\FUZZY være med kalv + forårsko + græsko + sildigko + tidligko 

+ vinterkælver 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx ever [bitter smag] 
\ordgruppe ever 

\ordgruppetype synset 

\dn ever ost - bitter og skarp i smagen 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet - smag] 

\domain [ost] 

\div jeg går ud fra at bitter/skarp er negativt - ellers kunne 

de to ever-ordgrupper jo slås sammen 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ever [velsmag] 

\ordgruppe ever, æver [æver bør vel sløjfes?] 

\ordgruppetype synset 

\dn om velsmagende (fed og blød) gammel ost 

\so nS(Gil), nvS(Ug, Asn, Allm), øS(Str) + 1097 

\minus 1068 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet - smag] 

\domain [ost] 

\div jeg går ud fra at bitter/skarp er negativt - ellers kunne 

de to ever-ordgrupper jo slås sammen 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx everost  
\ordgruppe everost 

\ordgruppetype synset 

\dn gammel blød ost 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\div materiale fundet under æverost, derfor ikke med i ØMO: vel 

ever- og ikke ævred-/avred-? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx evre  

\ordgruppe evre 

\ordgruppetype synset 

\dn en ost ævrer når den begynder at blive gammel og få smag 

(god/dårlig ting?) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [ost] 

\div materialet stod under ævre 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fals 
\ordgruppe fals, fuge I.2, himmel 3, karm 1.5, krans 6.3, 

krøsning 3 

\ordgruppetype synset 

\dn kant indvendig i div bødkerarbejde, fx mælkekande (og 

kærne?) hvorpå låget hvilede (i spl: låg?) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab/beholder - del] 

\has_hyponym kærnekarm 

\part_of [redskab/beholder] 

\used_for [støtte fladt låg] 

\FUZZY låg 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div opdeles eller ikke - principiel diskussion! fastholder her 

grå ordgruppe fordi disse overordnede betegnelser gælder i 

flere hjørner af netværket, mens fx kærnekarm er specifik for 

kærnehjørnet -- kan man tale om en overordnet ramme der hedder 

håndværk? burde vel snarere være en ramme for 

beholder/redskab+dele - gælder også blik, glasere osv. 

\dt 08/Jun/2014 

 



 
95 

 

\lx famme 
\ordgruppe famme, fampe, mælkeskind 

\ordgruppetype synset 

\dn overflade/hinde der dannes på kogt mælk - mælken trækker 

skind 

\ontologisk_type 1+NATURAL+SUBSTANCE 

\is_a greddel 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx farve [proces - person] 
\ordgruppe farve II.2 

\ordgruppetype synset 

\dn at give ost mm en farve - farve tilsættes og æltes i 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [ost]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx farve [tilsætning] 
\ordgruppe farve I.2 

\ordgruppetype synset 

\dn farvestof 

\ontologisk_type 1 

\is_a [tilsætning] 

\has_hyponym gulerodssaft +orleans 

\domain [ost]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fed 

\ordgruppe fed IV.1.2, fynd 1, fyndet, fyndig 1.2a 

\ordgruppetype synset 

\dn rig på fedtstoffer - 1.2: om ting, specielt fødevarer, fx 

mælk, ost 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet] 

\antonym mager 

\domain [mælk]+[ost]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fingermalke 
\ordgruppe fingermalke, knomalke 

\ordgruppetype semset 

\dn malke ved at klemme med pege- og langfinger og stryge ned 

ad patten som er fugtet med lidt mælk 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx finhudet 

\ordgruppe finhudet, malkespejl, mælkegrav, mælkehul, 

mælkespejl, mælkeåre, navle, spejl, åre 

\ordgruppetype semset 

\dn kendetegn ved en god malkeko -- tegn på at koen er en god 

malker 

\ontologisk_type ? 2+PROPERTY 

\is_a [kendetegn - ko] 

\part_of malkepræg 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div forsk slags malkepræg, nogle mere synonyme end andre - 

is_a eller part_of malkepræg? er de "property"? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx fjerdingskedel  
\ordgruppe fjerdingskedel, kalvemælkskedel, kobberkedel, 

ostegryde, ostekedel 

\ordgruppetype semset 

\dn stor metalbeholder - brugt ved brygning, slagtning m.m. - 

efter 1800 

i reglen indmuret ved siden af skorstenkedel -- hvori fx 

ostemælk opvarmes før der tilsættes løbe - fx af kobber 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kedel 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fløde 

\ordgruppe fløde, røm 

\ordgruppetype synset 

\dn den særlige fedtrige del af mælken der samler sig på 

overfladen - NEU: fløde kom op (modsat: mælken bar fløde) 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a [mælkeprodukt] 

\has_hyponym {kærnefløde, smørfløde} + kogefløde + piskefløde 

\has_part flødeskind + bøttevalle + kærnemælk + smør 

\domain [fløde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx flødebolle 
\ordgruppe flødebolle, flødekande, flødekop, flødemug(ge), 

flødemunk, flødenik, flødeskål, kop I.1.2a 

\ordgruppetype semset 

\dn beholder til fløde - kande - servering 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - fløde - servering] 

\domain [beholder/redskab/del]+[fløde] 

\div semset fordi jeg ikke ved om de alle kan være kande OG 

skål - sådan som der står om flødebollen 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx flødegryde 
\ordgruppe flødegryde 

\ordgruppetype synset 

\dn gryde til at koge fløde i 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - fløde - kogning] 

\domain [beholder/redskab/del]+[fløde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx flødekovs 
\ordgruppe flødekovs, flødepotte 

\ordgruppetype semset 

\dn beholder til fløde - kovs, lerskål, krukke - flere 

funktioner: kogning/servering af fløde 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - fløde] 

\domain [beholder/redskab/del]+[fløde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx flødepisker 

\ordgruppe flødepisker 

\ordgruppetype synset 

\dn piskeris til at piske flødeskum med 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - fløde] 

\domain [beholder/redskab/del]+[fløde] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx flødeske 
\ordgruppe flødeske, flødestikke, flødestikker, skummeske, 

træske, øseske 

\ordgruppetype semset 

\dn ske til at skumme fløde af mælken med - af træ, horn, blik 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - fløde] 

\domain [beholder/redskab/del]+[fløde] 

\div ved ikke helt om de der stikker er skeer, men det står der 

om smørstikken fx  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx flødeskind [oven på fløde] 
\ordgruppe flødeskind a, kærlighed 

\ordgruppetype synset 

\dn skind på fløden - skind af kogt fløde 

\ontologisk_type 1+NATURAL+SUBSTANCE 

\is_a greddel 

\part_of fløde 

\domain [fløde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx flødeskind [oven på mælk] 
\ordgruppe flødeskind b 

\ordgruppetype synset 

\dn skind eller lag af fløde på uskummet mælk 

\ontologisk_type 1+NATURAL+SUBSTANCE 

\is_a [mælkeprodukt] 

\part_of mælk 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx flødeskum 

\ordgruppe flødeskum 

\ordgruppetype synset 

\dn stift skum af pisket fløde 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+SUBSTANCE+COMESTIBLE 

\is_a [mælkeprodukt] 

\FUZZY piskefløde 

\domain [fløde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx foder 
\ordgruppe foder 

\ordgruppetype synset 

\dn foder til dyr, her: hvis en ko ikke vil blive gold kan man 

knappe af på 

foderet, dog ikke så det går ud over koens huld 

\ontologisk_type 1+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a [fødemiddel] 

\has_hyponym lejehø 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div hvad er overbegreb? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx folkeost 
\ordgruppe folkeost 

\ordgruppetype synset 

\dn ost af ringere kvalitet, til tjenestefolk 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx [folketro: generelt] 
\ordgruppe heks I.1, underjordisk, nytte, malkeheks, kors 1, 

pig, pulver, 

tævehundehvalp, løvstikke, sværtendeje, løvris, økse, salt, 

kniv 1, køn, forklæde + hekse 1, trolde, tage (i) 

mælken/smørret/fløden, spytte 

\ordgruppetype folketro 

\dn forskellig folketro 

\dt 02/Jun/2014 

 

\lx [folketro: ko] 
\ordgruppe nævefuld, råmælksko, smørdrue b, smørklump, sild 

(?), flyverøn, tillægskalv + stiltiende, vindpattet, 

stritpattet  

\ordgruppetype folketro 

\dn folketro om køer 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx [folketro: kærnemælk] 
\ordgruppe kærnemælk 

\ordgruppetype folketro 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx [folketro: malkning] 
\ordgruppe sytråd, kabbeleje, stikke, strint, bindestikke, æg, 

æggeskal, saks, stål, hyldepind, strømpebånd, overnaturlige 

kræfter + malke over kors (3.3), malke over eks (II), malke 

over/på kryds (I.1), malkestjæle, mælkestjæle (?), stålmalke + 

mælkestjålen, stålmalket, højre (II.4) 

\ordgruppetype folketro 

\dn folketro mht malkning 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx [folketro: mælk] 
\ordgruppe koge (1.4) over, hurre II.2.2. 

\ordgruppetype folketro 

\dn folketro i forb m mælkens behandling 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx [folketro: smørfremstilling] 
\ordgruppe kærne I, kærning, kærnestav, kile, kærnegjord, 

kærnehætte, majrøn, rønnestage, smør, smørlykke, smørheld, 

smørdrue (a)+(b), flyverøn, smørgryssen, lykke, smørheks, 

smørtyv, smørhekseri, stumpe, smørbog, pilevidje, marne, røn, 

rønnemaj, bævergejl, dyvelsdræk, rugkorn, saltkorn, strygebolt, 

kærnelykke + kærne II, tage (e) kærnen, ryste smørret af sig, 

springe, brænde (IV.4.3) en heks 

\ordgruppetype folketro 

\dn folketro i forb m smørfremstilling 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx forpatte 

\ordgruppe forpatte, øverste patte 

\ordgruppetype synset 

\dn forreste mælkekirtel (?), fx forreste del af koens yver 

\ontologisk_type 1+ANIMAL+PART 

\is_a patte 

\antonym bagpatte 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx foryver 
\ordgruppe foryver 

\ordgruppetype synset 

\dn det forreste af koens yver 

\ontologisk_type 1+ANIMAL+PART 

\is_a [mælkefang - del] 

\antonym bagyver 

\has_holo_part mælkefang  

\has_mero_part forpatte 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx forårsko 
\ordgruppe forårsko, forårskælver 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for ko der angiver hvornår den kælver - og det 

siger indirekte noget om mælkeproduktionen 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\FUZZY være med kalv + efterårsko + græsko + sildigko + 

tidligko + vinterkælver 

\domain [husdyr] 

\div er malkerammen også relevant? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fråde 
\ordgruppe fråde (a+b) 

\ordgruppetype synset 

\dn når noget "skummer" - fx (a) om mælk: når det skummer i 

spanden under malkningen - (b) om fløde i smørkærnen når der 

kærnes - når flødepartiklerne ikke vilsamles sig 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [malkning]+[smør] 

\div skulle jeg have placeret fråde ude hos de enkelte 

produkter/sammenhænge - altså have splittet a og b? jf 

tilsvarende under verbet slå - forsk rel, men kun én frame? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx frådse 
\ordgruppe frådse 

\ordgruppetype synset 

\dn putte for meget smør på 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fyndig  
\ordgruppe fyndig 1.2b 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko der giver mælk med højt flødeindhold 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[mælk] 

\div i tvivl om om ko-betydningen skal have egen ordgruppe, 

modsat produkt-kvalitet-betydningen?! 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx få efter-lade-ned 
\ordgruppe få efter-lade-ned, give (1) ned, komme (4.3) med 

mælken, lade 

(V.2.5) ned, lunke (II) ned, lægge (1) på/til, løbe (II.d) ned 

(?), nedlade 

\ordgruppetype synset 

\dn 'lade ned' - koen giver mælk ved malkning (?) - koen lader 

ned - giver mælken fra sig, mælken strømmer til yveret 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div synonyme nok? eller beskrives to processer - hhv. i løbet 

af én malkning og om mælkeydelse i det hele taget? tjek også 

give i spanden-ordgruppen 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx få smør 
\ordgruppe få (II.3.1.) smør, grusme II, gryne 1, grysme II, 

grysne, komme (1.2) (smør), samle (a) (sig), sanke(s) a, skørne 

c, slå (?) c, smørre(s), sætte (g) (sig)  

\ordgruppetype semset 

\dn få smør - få fløden i smørkærnen til at samles sig til smør 

- danne små grynagtige klumper, grysmer, om fløden under 

smørkærningen  

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt/person] 

\domain [smør] 

\div forb nu er smørret ved at komme er noget anderledes end de 

andre ord(forbindelser) 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fåreged 
\ordgruppe fåreged 

\ordgruppetype synset 

\dn fåreged: en slags ged med mindre patter og mindre 

mælkeydelse end en koged 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a [ged] 

\antonym koged 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fåremælk 
\ordgruppe fåremælk 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for mælk der angiver hvilket dyr den kommer fra 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY gedemælk + komælk + øgmælk 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fåremælksost 
\ordgruppe fåremælksost, fåreost 

\ordgruppetype synset 

\dn ost af fåremælk 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\FUZZY gedeost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx gammel ost 
\ordgruppe gammel ost, gammelost 

\ordgruppetype synset 

\dn ost der er lagret i længere tid 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\div der er div oste der er gamle/af dårlig kvalitet - kunne de 

samles i en ordgruppe? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gammelmalkende 

\ordgruppe gammelmalkende(s), gammelmalket, geldemælket, 

geldmælket, genmælket, gildemælket, GILDMÆLKET, gimælket, 

ginmælket, gjeldemælket, gældmælket 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko som har malket længe og er ved at være gold - om ko 

der det pågældende år ikke har fået kalv og derfor kun giver 

lidt mælk 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ko] 

\FUZZY gold 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div ØMO har muligvis ikke de to første med gammel- sammen med 

gild-ordene 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gedemælk 
\ordgruppe gedemælk, gedmælk 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for mælk der angiver hvilket dyr den kommer fra 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY fåremælk + komælk + øgmælk 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gedeost 
\ordgruppe gedeost 

\ordgruppetype synset 

\dn ost af får og ged 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\FUZZY fåremælksost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gig 

\ordgruppe gig, malkevogn, mælkegig, mælkevogn, trækvogn,vogn 

\ordgruppetype semset 

\dn vogn til at transportere mælken hjem efter malkning - 

malkespandene/-jungerne hang 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+VEHICLE 

\is_a [transportmiddel] 

\FUZZY mælkeslæde 

\domain [transport] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx give ((rigtigt) i spanden) 
\ordgruppe give (rigtigt) i spanden, komme (8.31) til mælken, 

mere(s), 

mælke(s), sætte (c) på 

\ordgruppetype synset 

\dn mælkemængden øges 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div tjek også få efter-lade-ned-ordgruppen 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx glasere 
\ordgruppe glasere 

\ordgruppetype synset 

\dn overtrække med et tyndt glasagtigt glinsende lag - især mht 

pottemagerarbejde 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person]+[behandling af materiale] 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div har mest lyst til at flytte den over i minusbasen ... 

kodning sammenholdes med glasering - men eks på perifer "ting" 

der er kommet med i mælkesaml og som man fornemmer er perifer 

og lidt tilfældigt placeret 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx glasering 

\ordgruppe glasering 

\ordgruppetype synset 

\dn overfladebehandling af skåle og fade --- note: af ØMO 

fremgår det ikke, men i seddelsamlingen er der flere der nævner 

at skalgryder ikke havde glasering, men det havde senere 

fade/skåle – måske disse sedler der har været i mælkesamlingen? 

(idet skalgryde er et mælkeord) 

\ontologisk_type 1 

\is_a [materiale - behandling af beholder/redskab] 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div har mest lyst til at flytte den over i minusbasen ... 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx glød 
\ordgruppe glød 1 

\ordgruppetype synset 

\dn glødende partikel - her brugt til at ryge ost (?) 

\ontologisk_type 1 

\is_a [ild - del/partikel] 

\domain [ost] 

\div ont_type - substans? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gold 

\ordgruppe gold 1, goldmalket, goldmælket, goldstrippet, 

gormælket, gårmælket, langstadende, langstadet, langstående, 

SEN, senet, sjattet, udmalket 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko der før kælvningen, pga. lidt foder m.v. er holdt op 

med at give mælk - gold - at stå sen - malkes sen 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ko] 

\FUZZY gammelmalkende 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx golde 
\ordgruppe golde a, goldne, malke gold, sene, sjatte IIb, 

slatte IIb, strippe IIc, sætte (IId) gold, sætte (IId) en ko, 

sætte (IId) en ko af, trække (b) koen af 

\ordgruppetype synset 

\dn sene en ko - fremskynde at en ko bliver gold før kælvningen 

ved færre malkninger og ved at give mindre foder - gøre ko gold 

ved at malke den mindre og mindre 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx goldmælk 

\ordgruppe goldmælk 

\ordgruppetype synset 

\dn den sidste ofte slimede mælk koen giver før den bliver gold 

før en kælvning 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx grad 

\ordgruppe grad I.4.1 

\ordgruppetype synset 

\dn enhed ved temperaturmåling - fx skulle fløden være 16 

grader ved kærning af smør - ostemælket blev varmet - samme 

grad som nymalket mælk osv 

\ontologisk_type ? 

\is_a [temperatur] 

\domain [ost]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gradeglas 
\ordgruppe gradeglas, grader, gradestok 1 

\ordgruppetype synset 

\dn termometer til at måle temperaturen - fx i kærnen ved 

kærning af smør 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gramse 

\ordgruppe gramse 1 

\ordgruppetype synset 

\dn gribe, tage efter ngt - fx smørret i kærnen 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [smør] 

\div hvordan forholder gramse og tage NGT op sig egentlig til 

hinanden? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx greb 
\ordgruppe greb I.2, ostegreb, ostekniv, osterører, osteskærer, 

skummeske, træspyd + madske, slev 

\ordgruppetype semset 

\dn redskaber til at røre i osten (og ostemælken) med - bl.a. 

greb med langt skaft og 3-4 grene (af træ?) til ostemasse - 50 

cm høj - ca 20 cm bred 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - ostefremstilling] 

\used_for {pirre, røre} 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\div er -kniv, -rører og -skærer det samme som -greb? Og er 

madske og slev for forskellige? mit bud er jo at madske og slev 

er = ske - men det har jeg endnu ikke belæg på?! 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx greddel 
\ordgruppe greddel, hind II, hinde I.3, SKIND, soveskind 

\ordgruppetype synset 

\dn hinden på fx kogt mælk - sætte skind, trække skind 

\ontologisk_type 1+NATURAL+SUBSTANCE 

\is_a [biprodukt] 

\has_hyponym famme + flødeskind m.m. 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx grusme 

\ordgruppe grusme I, grysme I.1, gryssen 1, smørgrysme, 

smørgryssen, smørkorn, smørøje 

\ordgruppetype synset 

\dn om de små grynagtige klumper der dannes i fløden ved 

smørkærningen 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+SUBSTANCE+PART 

\is_a [smør - del/partikel] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx grynet 
\ordgruppe grynet, grysmet, grysnet 

\ordgruppetype synset 

\dn grynet, småkornet 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [konsistens] 

\domain [smør] 

\div tvivl: grynet er måske overbegreb - og ikke kun 

smøragtigt? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx græsbede 
\ordgruppe græsbede, græskvæge, jage II.2.1, komme (8.21) ind, 

komme (8.33) ud, ligge 2, slippe (b) løs, slå (b) løs 

\ordgruppetype semset 

\dn alle ordene har med det at gøre at køerne kommer på græs om 

foråret, evt. at de skal ind om natten i starten, at de bliver 

ude, at de skal vænnes til det osv. osv.  

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - person/ko] 

\domain [husdyr] 

\div betegnelser for forskellige elementer i det at køerne 

kommer på græs - men måske de kan findeles idet nogle verber 

udføres af person, andre af koen selv? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx græsko 
\ordgruppe græsko 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for ko der angiver hvornår den kælver - og det 

siger indirekte noget om mælkeproduktionen 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\FUZZY være med kalv + efterårsko + forårsko + sildigko + 

tidligko + vinterkælver 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx græsmælk 
\ordgruppe græsmælk, sommermælk 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk fra køer der går på græs - om sommeren 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx græssmør 
\ordgruppe græssmør, sommersmør 

\ordgruppetype synset 

\dn det smør der blev lavet om sommeren hvor køerne gik på græs 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\FUZZY avredsmør+vintersmør 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx grøn ost 
\ordgruppe grøn 3.3 ost, ny b ost 

\ordgruppetype synset 

\dn bl.a. grøn ost - om nylavet (ikke lagret) ost - modsat 

gammel ost 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx grønt 

\ordgruppe grønt 

\ordgruppetype synset 

\dn bl.a. lagde man grønt (fx brændenælder eller hø eller 

havrehalm) over gløderne når man skulle ryge ost 

\ontologisk_type 1 

\is_a [tilsætning] 

\domain [ost]  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gulerodssaft 
\ordgruppe gulerodssaft, gulerodsvand, orleans, smørblomst, 

smørfarve 

\ordgruppetype semset 

\dn farvestof til smør 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a farve [tilsætning] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx gyst 
\ordgruppe gyst II, yst 

\ordgruppetype synset 

\dn i udtryk for at koens yver er hævet (i forb m kælvning) - 

yveret er gyst, koen er gyst i yveret 

\ontologisk_type ? 2 

\is_a [tilstand - ko] 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gære 
\ordgruppe gære III.1 

\ordgruppetype synset 

\dn når sukkerholdige væsker/stoffer omdannes, spaltes i 

alkohol og sukker - ostemassen skulle stå så længe at den 

begyndte at gære 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gøre ost 
\ordgruppe gøre (1) ost, ostelavning 

\ordgruppetype synset 

\dn gøre ost (Fyn) - fremstille ost 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx gå ind og malke 
\ordgruppe gå (5.4) ind og malke, gå (5.4) ned og malke, gå (x) 

til malkning 

\ordgruppetype synset 

\dn bevægelse hen til køerne der skal malkes 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY tage hjem 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx gå med fløde 

\ordgruppe gå (4) med fløde, smør, mælk, ostemælk o.l. 

\ordgruppetype synset 

\dn bringe mælkeprodukter som del af betaling 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY bære smør + tage mod 

\domain [betaling] 

\div betaling - måske skal bære smør-gruppen herover? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx halvkærnet 
\ordgruppe halvkærnet 

\ordgruppetype synset 

\dn undertiden standsede man kærningen lidt og lod den stå 

halvkærnet for at lade fløde stå 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - fløde] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx hane 
\ordgruppe hane 2 

\ordgruppetype synset 

\dn tappehane på tønder o.l. - ostekarret havde en hane så 

vallen kunne tappes af (908) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab/beholder - del] 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hanpatte 
\ordgruppe hanpatte 

\ordgruppetype synset 

\dn dårlig patte der ikke giver (meget) mælk 

\ontologisk_type 1+ANIMAL+PART 

\is_a patte 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx haresteg 
\ordgruppe haresteg, RYGEOST 

\ordgruppetype synset 

\dn røget skørost - især på Fyn - FDV-1011: sød el skummetmælk 

tilsat en smule kærnemælk hvorefter det opvarmes 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a skørost 

\domain [ost] 

\div hvorfor er haresteg ikke kodet som sproglighed? fordi det 

ikke er et flerords-udtryk? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx have tur 
\ordgruppe have tur, løse af, tage styringen (?), tage (d) af 

\ordgruppetype semset 

\dn løse af - skiftes til at kærne 

\ontologisk_type ? 2 

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [smør] 

\div synonyme nok? have og første tage står ikke i 

mælkeordsbasen -fordi andet tage er et partikel-verbum? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hed, ikke 
\ordgruppe ikke hed (1), ikke varm rigtig (II) 

\ordgruppetype rest 

\dn placeret under hed og rigtig - fx mælken til ost måtte ikke 

være hed, ette uden lunket, ellers blev osten sej 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [temperatur] 

\div hvordan skal dette registreres? det er hhv. hed og rigtig 

der stod/står i ord-/mælkesamlingen!! Rigtig hører vel ikke 

engang med til de ord jeg undersøger? måske er det kun pga 

syntaksen at disse forb er skrevet på sedler - og så fordi 

hed/varm er sagligt interessant 

\dt 02/Jun/2014 
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\lx herregårdssmør 
\ordgruppe herregårdssmør 

\ordgruppetype synset 

\dn smør fremstillet på en herregård - bedre end det fra alm 

gårde: bøndersmør 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\antonym bøndersmør 

\domain [smør] 

\div måske hører mejerismør også til her? de første mejerier lå 

jo på herregårde ... foreløbig anto til bøndersmør, men ikke 

nogen relation til herregårdssmør 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hestekærne 

\ordgruppe hestekærne 

\ordgruppetype synset 

\dn hestedreven kærne (ortogonal hyponymi - kærnebetegnelse der 

udspringer af drivkraften) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kærne s (ORTO) 

\FUZZY hundekærne + håndkærne 

\meta [en hest i en hesteomgang drev kærnen] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div ville nok have slået heste+hunde+håndkærne sammen hvis 

ikke jeg havde lavet en finere analyse af netop kærneordene så 

fx agent og instrument umuliggør at det er samme ordgruppe --- 

kan vippekærne eller svingkærne 1-2 også være heste-? USED_FOR 

og fløde+smør+kærnemælk arves fra kærne s 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hjemmekrammet 
\ordgruppe hjemmekrammet 

\ordgruppetype synset 

\dn hjemmelavet - om ost 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [resultat - proces - person] 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx holde 
\ordgruppe holde II.13.1+II.13.2 

\ordgruppetype synset 

\dn bevare sin kvalitet - fx  i forbindelsen "kunne holde at" - 

fx hvis mælk ikke kan holde at koge men skiller ad er den sur 

\ontologisk_type 2+STATIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx holde mælken 

\ordgruppe holde (II.7) mælken 

\ordgruppetype synset 

\dn opretholde, bevare - fx i forb m holde mælken - om ko der 

bevarer mælkeydelsen (mods sætte, tabe (på) mælken) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 



 
109 

 

\lx hollænder [husdyr] 
\ordgruppe hollænder 1a 

\ordgruppetype synset 

\dn mand (opr mand fra Holland) som forestår koholdet [og 

(eller) mejeriet (hollænderiet) på en større gård] 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\domain [husdyr]+[person] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hollænder [mejeridrift] 
\ordgruppe hollænder 1b, mejeribestyrer, MEJERIST, mejerske, 

ostemejerist 

\ordgruppetype semset 

\dn person der tilknytning til mejeri 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\domain [mejeridrift]+[person] 

\div både over- og underbegreber ... 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hollænderi 
\ordgruppe hollænderi b 

\ordgruppetype synset 

\dn besætning af malkekøer på større gård (med gårdmejeri) 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [besætning af dyr]  

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hollænderost 
\ordgruppe hollænderost, købeost, mejeriost, svejtserost 

\ordgruppetype semset 

\dn ikke-privat fremstillede oste: ost fremstillet på 

hollænderi (gårdmejeri på større gård, opr indrettet efter 

hollandsk mønster - en forløber for de egentlige mejerier) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\div gætter på at de første tre er forholdsvis synonyme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hornede, de 
\ordgruppe de hornede, ko 1 

\ordgruppetype synset 

\dn husdyret ko, masser af info - i forb: vi skal malke de 

hornede 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a [husdyr] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hoven 
\ordgruppe hoven 2 

\ordgruppetype synset 

\dn om ost - muligvis i betydningen opsvulmet - man skulle 

vende den nylavede ost engang imellem for ellers blev den hoven 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ost] 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx hul 
\ordgruppe hul I.5.2 

\ordgruppetype synset 

\dn hul igennem noget - fx på enden af kærnestaven var der en 

brik med huller i, huller i svingkærnens vinger 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [åbning] 

\part_of blad + brik(ke) [pladen for enden af staven i 

stampekærnen] 

\used_for [med til at skabe friktion under kærning]  

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hundekærne 

\ordgruppe hundekærne 

\ordgruppetype synset 

\dn smørkærne trukket af en hund der går i et hjul 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kærne s (ORTO) 

\FUZZY hestekærne + håndkærne 

\meta [hund i hundehjul drev kærnen] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div kan det også være en vippekærne eller svingkærne 1? 

USED_FOR og fløde+smør+kærnemælk nedarves fra kærne s  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hylde 

\ordgruppe hylde I, mælkebænk, mælkehylde, mælkeskab, rispe, 

skunk, træbjælke 

\ordgruppetype semset 

\dn indretning til at placere mælk på - fx hylde - langs bjælke 

under loftet i stuen - skunk - skab 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [sted - mælk] 

\domain [mælk]+[sted] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hænge til tørring  
\ordgruppe hænge (II.10.1) til tørring, lægge (b) hen til 

tørring, lægge (b) til tørring, tørre b 

\ordgruppetype semset 

\dn led af ostefremstillingen: ost blev tørret 

\ontologisk_type 2+STATIC 

\is_a_way_of [proces - produkt/person] (?) 

\FUZZY bund 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hængeyver 
\ordgruppe hængeyver 

\ordgruppetype synset 

\dn koens yver, tungt/hængende 

\ontologisk_type 1+ANIMAL+PART 

\is_a mælkefang 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx hæve  [fløde] 
\ordgruppe hæve III.3.4 

\ordgruppetype synset 

\dn tiltage i omfang, svulme op - om fløde 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [fløde] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx hæve [ost] 
\ordgruppe hæve III.3.3 

\ordgruppetype synset 

\dn tiltage i omfang, svulme op - om ost 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx håndkærne [for nyt?] 
\ordgruppe håndkærne 

\ordgruppetype synset 

\dn håndkærne - om stampekærne (vel: hånddrevet kærne der i 

dette tilfælde så var en stampekærne?) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kærne s (ORTO) 

\FUZZY hestekærne + hundekærne 

\meta [person driver denne kærnetype] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div for nyt? kun om stampekærne? USED_FOR og 

fløde+smør+kærnemælk nedarves fra kærne s 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx håndmalke [for nyt?] 

\ordgruppe håndmalke 

\ordgruppetype synset 

\dn måske i modsætning til maskine? og dvs. for nyt? 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\domain [malkning] 

\div for nyt? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx håndpind 
\ordgruppe håndpind, tut 

\ordgruppetype synset 

\dn hank på trælåg (?) - i låget på kærnen er et håndtag og et 

hul til stampen (1047), et håndtag midt i låget på mælkekande 

(45) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a håndstag 

\part_of låg 

\used_for [bevæge låget] 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div eller kan den også forekomme på en svingkærne 1 der står 

op? slå alle disse typer håndtag sammen til et semset? - og 

skal de udspecificeres til forsk rammer eller én samlet 

"håndværk"? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx håndstag [håndtag] 

\ordgruppe håndstag 1a, håndtag 1 

\ordgruppetype synset 

\dn hank på trælåg (?) - i låget på kærnen er et håndtag og et 

hul til stampen (1047), et håndtag midt i låget på mælkekande 

(45) --- om håndsving (til kærne?) [kan vel både være en pind 

og en hank?] 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab/beholder - del] 

\has_hyponym håndpind + sving m.fl. 

\part_of låg + [redskab] + [beholder] 

\used_for [holde]+[løfte]+[bevæge] ngt 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div kan ikke helt finde ud af om den er direkte PART_OF låg 

eller "bare" via håndpind ... 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx håndstag [kærnesving] 
\ordgruppe håndstag 1b, kærnesving, sno, sving, vøv 

\ordgruppetype synset 

\dn håndsving på en svingkærne 1 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a håndstag 

\part_of svingkærne 1 (+2?) 

\used_for [dreje svingkærnen eller dens dele rundt] 

\FUZZY kærneris 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div med i ØMO, men kunne måske være et ord lavet for at 

forklare dialektforskeren om sagen? --- gælder det kun 

svingkærne 1? har i netværket noteret at svinget kan rotere 

kærnen eller kærnens dele ... 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx hård 
\ordgruppe hård 1.4, hårdmalket, hårdmælket, stram, tungmælket 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko der er vanskelig at malke, som vanskeligt slipper 

mælken 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div tjekke med lignende ordgrupper 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx jage (finger ned i kærnen) 
\ordgruppe jage (II.5.1) finger ned i kærnen 

\ordgruppetype synset 

\dn stikke ell støde m en hurtig bevægelse - trans med ang af 

retning ell mål - fx de jager en finger ned i kærnen for at se 

om det var grysnet 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx jage (smørret skilt ad) 

\ordgruppe jage (II.3.2) smørret skilt ad 

\ordgruppetype synset 

\dn trans med angivelse af retning ell mål - fx når smørret 

bliver grynet under kærningen må man ikke kærne så stærkt for 

så jager man smørret skilt ad igen 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx jernhank 
\ordgruppe jernhank 

\ordgruppetype synset 

\dn bl.a. hank på mælkespand 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a spandsgrebe 

\domain [beholder/redskab/del] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx jordemoder 
\ordgruppe [degn], [håndværkere], jordemoder 1, [præst], 

[skolelærer], [smed] 

\ordgruppetype semset 

\dn i ældre tid modtog jordemoderen (og andre) årlige ydelser i 

naturalier, især mælk 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\FUZZY byde til mælk + tage mod + degneost + degnemælk 

\domain [betaling]+[person] 

\div skal de ikke-belagte ord med i kantet parentes? Nej, vel 

kun som hyponymi-rel, ikke som synset/semset? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx jungebriks 

\ordgruppe jungebriks, jungebænk 

\ordgruppetype synset 

\dn bænk hvorpå junger (I.3.2)  m.m. lagdes til tørring 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - mælk] 

\domain [beholder/redskab/del]+[rengøring] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx jungebørste 

\ordgruppe jungebørste 

\ordgruppetype synset 

\dn står som sms under junge I.3.2 - børste til rengøring af 

junger? 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - rengøring] 

\domain [beholder/redskab/del]+[rengøring] 

\div hører måske mere til under to/rengøring? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx jungestativ 
\ordgruppe jungestativ 

\ordgruppetype synset 

\dn står som sms under junge I.3.2 - dss som jungebriks - eller 

mere til almindelig opbevaring af jungerne? 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - rengøring] 

\domain [beholder/redskab/del]+[rengøring] 

\div tjekke div. andre ordgrupper der henviser til rengøring/to 

- skal jeg slå denne ordgruppe sammen med jungebriks? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx juttekærne 
\ordgruppe juttekærne, langkærne, plaskekærne, pumpekærne, 

rundkærne b, STAMPEKÆRNE I, stangkærne, staveskærne, stavkærne, 

stødkærne 

\ordgruppetype synset 

\dn smørkærne med fast beholder og dele der bevæges op-ned 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kærne s 

\has_hyponym vippekærne (se div) 

\has_part kærnelåg + kærnekarm + kærneklud + kærnestav + 

kærnekringle + kile + kærnestampe + kærnebrik(ke) 

\used_for stampe + trække 

\FUZZY stangtøj + [sproglighed: slå fimp i famp og lad 

rumpen gå TJEK] 

\meta [ældste og mest udbredte kærnetype][har set tegninger med 

stampekærnen i et form for stativ][fast beholder, op-ned-

bevægelige dele][person driver 

denne kærnetype] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div er vippekærnen underbegreb eller bare søster? --  

generelt: skal jeg skelne mellem obligatoriske og ikke-obl - og 

hvordan? vha trækket disjunct 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kalv 
\ordgruppe kalv 1 

\ordgruppetype synset 

\dn koens unge - være med kalv - har betydning for 

mælkeproduktionen - der er noget folketro mht. at få 

tillægskalven til at overleve - men ikke noget om hvad det 

egentlig er for en slags kalv 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a [unge - ko] 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx kalvemælk 
\ordgruppe kalvemælk, modermælk, nybærmælk, nymælk, råmælk, 

råmælksmælk 

\ordgruppetype semset 

\dn den første mælk der kommer efter kælvningen -- mælk til 

kalve 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY kalvemælkskedel 

\domain [mælk] 

\div eller er det et synset? - jf også ordgruppen nybær - burde 

forb som 'nybær mælk' også stå her? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kammer 

\ordgruppe kammer 2, kammers 2, kams, kælder, mælkekammer, 

mælkekams, mælkekælder, mælkestue 

\ordgruppetype semset 

\dn rum til opbevaring - bl.a. til mælk 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [sted - mælk] 

\domain [mælk]+[sted] 

\div først var kammer m.fl. en grå ordgruppe og mælkekammer 

m.fl. en rød ordgruppe - nu slået sammen til en rød  

\dt 08/Jun/2014 
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\lx kampesten 
\ordgruppe kampesten 1, klemme I.2.10, osteklemme, osteknuge, 

OSTEPRESSE, osteskrue, ostevippe, pres, presse I, sten 

\ordgruppetype semset 

\dn redskab hvormed osten i ostekarret blev presset, evt bare 

en sten 

\ontologisk_type 1+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - ostefremstilling] 

\has_part skrue 

\used_for klemme v 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\div kampesten og sten er IKKE artifacts - og de er grund til 

at jeg ikke har kaldt det et synset 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx karstol 
\ordgruppe karstol 1, kærnebænk, kærnestol, treben b, trebenet 

b (?) 

\ordgruppetype synset 

\dn en slags stol til at sætte svingkærnen på 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab/del af redskab] 

\used_for [at stille svingkærne 1 på] 

\FUZZY svingkærne 1 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kedel  
\ordgruppe KEDEL 1.2 

\ordgruppetype synset 

\dn stor metalbeholder - brugt ved brygning, slagtning m.m. - 

efter 1800 i reglen indmuret ved siden af skorstenkedel -- 

hvori fx ostemælk opvarmes før der tilsættes løbe - fx af 

kobber 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - ostefremstilling] 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx kere  
\ordgruppe kere 4, kirre IV, løbe i tot, løbe (IIa) sammen, 

skille(s) (ad), skirre, skøre, skørne a, totte 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk skilles -- under kærning når smørret samler sig og 

kærnemælker skiller sig fra - under ostning når tørstoffet i 

mælken samler sig og vallen løber fra - evt skille(s) ad 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [mælk]+[ost]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kile 
\ordgruppe kile I.1.1 

\ordgruppetype synset 

\dn kile til at fastholde kærnestaven i hullet i 

pladen/kærnebrikken så denne bliver siddende -  overtro: skulle 

være lavet af flyverøn --- kile i kærnelåget - ss til at stikke 

i kærnelåget så det bliver siddende  

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\part_of stampekærne m.fl. 

\used_for [fastholde/låse kærnelåg, kærnestampe m.fl.] 

\FUZZY kærnelåg + kærnestampe + røn 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx kirre 
\ordgruppe kirre x, KÆRNE II, kærne smør, kærnen (vbs), 

kærnende (vbs), kærning 1, plaske 

\ordgruppetype synset 

\dn fremstille smør - kærne sammen - kærne med vind - 

NEU-besvarelse: kærne til grisetruget 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person]+[fremstilling af smør] 

\has_hyponym stampe+ trække + piske + kærne med vind + vugning 

\has_part kærne sammen 

\FUZZY fløde + smør + kærnemælk + [folketro: 

smørfremstilling] + kærne I 

\domain [smør] 

\div tjekke om alle disse relaterede ordgrupper stadig hedder 

det samme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx klappe [proces - person] 

\ordgruppe klappe II.2.1, klemme II.1.1, knuge 1.1 + 1.3, 

kryste 1 

\ordgruppetype semset 

\dn om at banke på ngt for at gøre det jævnt eller glat eller 

for at presse vand e.l. ud af det - fx når smørret kom op af 

kærnen, blev det æltet: så havde vi en ske, en træske, at vi 

stod og klappede med, for at alt vandet kunne kommeud af det - 

talemåde: jeg skal både vugge og kærne og klappe smør op med 

den ene fod -- om at presse/klemme noget -  og det nykærnede 

smør blev æltet, ikke skyllet, men derimod blev det klemt for 

at presse fugtigheden af 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [ost]+[smør] 

\div kaos med alle disse processer - nogle kun for ost, nogle 

kun for smør, nogle generelle - HVAD GØR JEG? bør ælte fx stå 

sammen med disse? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx klappe [yver] 
\ordgruppe klappe II.2.3 

\ordgruppetype synset 

\dn om at slå på en legemsdel med flad hånd - fx om at klappe 

på yveret før man malker 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\part_of malke 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx klemme 
\ordgruppe klemme II.1.1+2.1, presning, presse II, støbe, 

trykke 

\ordgruppetype synset 

\dn som led i ostningsprocessen, vallen presses fra, osten 

presses (vel to forskellige trin - hhv. med hånd og i ostekar?) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY osteklemme 

\domain [ost] 

\div var ved at skrive m.m. oppe i concerns - men netop den her 

ordgruppe gælder vel kun ost? gælder det også andre concerns 

hvor jeg har skrevet m.m.? \dt 08/Jun/2014 
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\lx klemme (ngt ud) 
\ordgruppe klemme (II.2.1) noget ud 

\ordgruppetype synset 

\dn bl.a. forb klemme noget ud - fx jeg kunne sgu ikke klemme 

noget ud da jeg skulle lære at malke 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\domain [malkning] 

\div er måske i virkeligheden ret = malke? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx klemme til 

\ordgruppe klemme (II.1.3) (til) 

\ordgruppetype synset 

\dn om at klemme til - hvis man skulle malke den hårdmalkede ko 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\FUZZY hårdmælket 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx klods 
\ordgruppe klods I.4 

\ordgruppetype synset 

\dn om klump af et mindre fast materiale - fx en klods i 

mælken, osteagtige klumper 

\ontologisk_type 1+NATURAL+SUBSTANCE 

\is_a [mængde] 

\domain [mælk] 

\div klump o.l. bør også stå heri hvis/når de findes i 

materialet ... 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx klosterost 
\ordgruppe klosterost, rørost, steppeost, vragost 

\ordgruppetype rest 

\dn forskellige udefinerbare oste - sikkert ikke synonymer 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\div mangler belæg på betydninger og ved derfor ikke om disse 

ord kan placeres i andre synsets/semsets 

\dt 02/Jun/2014 

 
\lx klud 
\ordgruppe klud 1.2, stykke 

\ordgruppetype synset 

\dn stofstykke brugt til særlige formål - lagdes fx på gulvet 

under kærnen, lagdes i ostekoppen, som si 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab] 

\has_hyponym lærred + osteklud + kærneklud 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div flere specifikke ordgrupper eller én generel - principiel 

diskussion! 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx knive 
\ordgruppe knive 2, skære 

\ordgruppetype synset 

\dn for at fjerne kohår: knive det - køre en kniv gennem 

smørret for at fjerne hår o.l. - om at gennemskære smør med en 

kniv --- skære igennem mælken 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [mælk]+[smør] 

\div knive>smør, skære>mælk - opdeles? eller tilfældighed og 

netop så generelle at jeg (som menneske?) kan gennemskue at de 

er i samme generelle frame?!  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx koet 

\ordgruppe koet 1, møget, ram, ramsk, skiden, skidt 

\ordgruppetype semset 

\dn om særlig (dårlig) smag og lugt -- om særlig afsmag på 

mælken (eks på ord der også gælder ud over mælkeemnet) 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet - smag og lugt] 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kofedt 
\ordgruppe kofedt 

\ordgruppetype synset 

\dn smør lavet af komælk 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx koge ngt af ngt 
\ordgruppe koge 3.2c ngt af ngt 

\ordgruppetype synset 

\dn jeg koger knapost af den (mælken der var blevet sur) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person] (?) 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx koge [person] 
\ordgruppe 3.1+3.2 (?), skolde, varme 

\ordgruppetype semset 

\dn opvarme fx mælk - for at fremskynde proces, for at øge 

holdbarhed 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - person] 

\antonym køle 

\domain [fløde]+[mælk]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx koge [produkt] 

\ordgruppe koge 1.1 

\ordgruppetype synset 

\dn mælken koger 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces-produkt]  

\antonym køle 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 



 
119 

 

\lx koge smør af 
\ordgruppe koge (5.2) smør af, koge (5.2) smør op 

\ordgruppetype synset 

\dn koge smør af/op - om at koge fløde hvis kærningen ikke vil 

lykkes for at udskille smørklumper 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE 

\is_a_way_of [proces - produkt/person] (?) 

\FUZZY butter 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx koged 

\ordgruppe koged 

\ordgruppetype synset 

\dn fåreged: en slags ged med mindre patter og mindre 

mælkeydelse end en koged 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a [ged] 

\antonym fåreged 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div ikke husdyr - husdyr? og skal alle husdyr så ændres til 

husdyr? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kogefløde 
\ordgruppe kogefløde 

\ordgruppetype synset 

\dn fløde, mindre fed end piskefløde, der koges og bruges i 

husholdning fx som kaffefløde 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a fløde 

\domain [fløde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx komme [anbringe] 
\ordgruppe PRODUKT kommes (19) i BEHOLDER, slå (e) PRODUKT PRÆP 

(BEHOLDER/PRODUKT) 

\ordgruppetype synset 

\dn "anbringe" -- smørret kommes i smørbøtter, slå kærnemælk i 

fløde, slå fløden i kærnen, slå mælken op, slå smørret ned  

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [fløde]+[mælk]+[smør] 

\div kan kobles til forsk relationer, men én mere generel frame 

- hvorfor har jeg valgt kun at lave én post og ikke mange, 

svarende til antallet af relationer (til bøtte, til fløde, til 

...) 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kommen 
\ordgruppe kommen I.1, safran 

\ordgruppetype semset 

\dn kommen(sfrø) kom i rygeost og i alm ost - safran mildt 

krydderi (og farve) 

\ontologisk_type 1 

\is_a [tilsætning - ost] 

\domain [ost] 

\div safran indgår også i farve-ordgruppe 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx kommenost  
\ordgruppe kommenost, kommensost 

\ordgruppetype synset 

\dn ost af forsk type med kommen i 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx komælk 
\ordgruppe komælk 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for mælk der angiver hvilket dyr den kommer fra 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY fåremælk + gedemælk + øgmælk 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kopatte 
\ordgruppe kopatte 

\ordgruppetype synset 

\dn del af koens yver 

\ontologisk_type 1+ANIMAL+PART 

\is_a patte 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kort 
\ordgruppe kort III.1.3 

\ordgruppetype synset 

\dn om smør, kærnemælksost o.l. - ikke tilstrækkelig 

sammenhængende, svær at smøre ud - vintersmørret var kort 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet] 

\FUZZY vintersmør 

\domain [ost]+[smør] 

\div har vist ikke noget med lang-synset at gøre 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx koyver 
\ordgruppe koyver, mælkefang, YVER 

\ordgruppetype synset 

\dn koens patter er samlet i et yver (?) 

\ontologisk_type 1+ANIMAL+PART 

\is_a [husdyr - del] 

\has_hyponym hængeyver 

\has_mero_part foryver + bagyver + patte 

\FUZZY betændelse 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx krucifiks 
\ordgruppe krucifiks 1, stads 

\ordgruppetype semset 

\dn ornamenter, snirkler o.l. - smørret var sat op i en top og 

pyntet med krucifikser lavet med ske eller et lille glas 

\ontologisk_type 1 

\is_a [pynt/dekoration] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx kunstsmør 
\ordgruppe kunstsmør 

\ordgruppetype synset 

\dn margarine - kom frem midt i 1880'erne 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a [margarine] 

\antonym natursmør 

\domain [mejeridrift]+[smør] 

\div ok overbegreb? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kædegang 

\ordgruppe kædegang 

\ordgruppetype synset 

\dn mælkestråles zigzagbevægelse ved malkning 

\ontologisk_type ?  

\is_a [bevægelse - mælk] 

\domain [malkning] 

\div ikke særlig mælkeagtig 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærne [beholder] 
\ordgruppe kærne, kærnebøtte, kærnetønde 

\ordgruppetype synset 

\dn selve beholderen af kærnen [men vel ikke fx vuggekærne?] 

[603+701+766+1058: kærne om selve beholderen] 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - del - smørfremstilling] 

\part_of kærne s [kun stampekærner? alle undtagen vuggekærner?] 

\has_part kærnegjord + [træstaver] 

\used_for [rummer fløden, siden smør+kærnemælk]  

\meta [kunne vist også være lavet af blik og ler] 

\citat (701 Loll: Kærnebøtten kaldtes blot for Kærnen. Laaget 

for Kærnelaaget) 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div jf i øvrigt note under kærne s - om at der er forskel på 

ordgrupperne i netværk/base og hvad jeg har gjort i ØMO (kærne 

beholder og redskab slået sammen) 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærne med vind 
\ordgruppe kærne med vind 

\ordgruppetype synset 

\dn at kærne med vind - i en vindkærne, svingkærne, slibesten – 

måske et udtryk der gælder flere typer kærner? de har vist alle 

et håndsving? 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of kærne v 

\FUZZY svingkærne 1 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx kærne [redskab] 
\ordgruppe kærne I, smørkærne 

\ordgruppetype synset 

\dn redskab til at fremstille smør i - forsk typer: stampe-

/stavkærne (høj træbøtte med låg over - igennem et hul i låget 

førtes kærnestagen med gennemhullet trækbrikke på enden op og 

ned) / svingkærne / div -- 92+1091+1153: kærne om hele 

apparatet  

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\has_hyponym {stampekærne + vippekærne + svingkærne 1 + 

svingkærne 2 + vuggekærne} + {slyngekærne + snurrekærne + 

valsekærne} + {håndkærne + hundekærne + hestekærne}  + 

mejerikærne  

\has_part kærnebøtte (se div) + kærnelåg (se div) 

\used_for kærne v  

\FUZZY fløde + smør + kærnemælk + [kunne drives af 

[person]+[hund]+[hest]+[maskine]] + [folketro: 

smørfremstilling] 

\meta mon smør- er til ære for dialektforsker? 

\citat (16 Karl: vi kærnede kun en Gang hver Uge vad man brugte 

til at syre Fløden med, det ved jeg ikke, men jeg ved at den 

blev syret inden den blev hælt op i Kærnen) (92 Drå: Kærning 

var 2 Gange ugentlig, og den anvendte Kærne var i Typen med den 

i Fig. 6) (292 Gørl om Vinteren naar der kun var lidt Mælk tit 

kun en Ko at Malke, kunde der undertiden gaa 14 Dage før der 

var Mælk til at kærne, der kunde ogsaa være saa lidt, saa det 

ikke kunde kærnes i kærnen, saa maatte man ty til en Flaske) 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div i ØMO er kærne og kærne(bøtte) én artikel - i netværket 

har jeg to ordgrupper - et for redskabet og et for beholderen - 

bør der ikke være overensstemmelse? - og hvad med kærnelåg – 

gælder det alle typer eller kun/især stampekærnen? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærne sammen 

\ordgruppe kærne sammen, piske (b) sammen, rokke sammen, samle 

(b) smørret, sanke(s) (b) (?),  slå (d) sammen 

\ordgruppetype synset 

\dn samle smørret til sidst med en særlig bevægelse 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person]+[samle en masse] 

\part_of kærne v 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærne til aftensæde 
\ordgruppe kærne til aftensæde 

\ordgruppetype synset 

\dn tidspunkt for diverse huslige sysler, fx kærne til 

aftensæde 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of kærne v 

\domain [smør]+[tidspunkt] 

\div er vel ikke rigtig "is a way of" ?? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærne til grisetruget 
\ordgruppe kærne (II) til grisetruget 

\ordgruppetype synset 

\dn når kærningen ikke lykkes - fløden kunne bruges som 

svinefoder 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of kærne v 

\domain [husdyr]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx kærnefløde 
\ordgruppe kærnefløde, smørfløde 

\ordgruppetype synset 

\dn (omhyggeligt afskummet) fløde egnet til at kærne -- fløde 

der ikke 

var iblandet mælk ved afskumningen 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a fløde 

\domain [fløde]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnefuld 

\ordgruppe kærnefuld 

\ordgruppetype synset 

\dn den mængde af væske ell lign der kan være i en kærne 

\ontologisk_type ? 

\is_a [mængde] 

\FUZZY kærnebøtte 

\domain [mængde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnefærdig 
\ordgruppe kærnefærdig 

\ordgruppetype synset 

\dn om fløde: klar til at blive kærnet (fordi den er tilpas 

sur) -- fløden er kærnefærdig - når fløden var tilpas sur (evt. 

syrnet med kærnemælk) til at blive kærnet til smør 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - produkt] 

\domain [fløde]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnegjord 

\ordgruppe kærnegjord 

\ordgruppetype synset 

\dn gjord (2) omkring kærne - folketro -- bånd om kærnen 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a bånd 

\part_of kærnebøtte 

\used_for [holde sammen på træstaverne i kærnen] 

\FUZZY [træstaver] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div indgår de i alle kærnetyper? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx  kærnekarm 
\ordgruppe kærnekarm 

\ordgruppetype synset 

\dn kant indvendig i kærne hvorpå låget hvilede (i spørgeliste 

= låg) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a fals 

\part_of stampekærne 

\used_for [understøtte kærnelåg] 

\FUZZY kærnelåg + revle 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div kan den også forekomme på en svingkærne 1 der står op? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx kærneklud 
\ordgruppe kærneklud, kærnestrimmel, låglinning 

\ordgruppetype synset 

\dn klud til at tætne omkring stampekærnens låg under 

kærningen, mul omkring kærnestaven 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART  

\is_a klud 

\part_of stampekærne 

\used_for [tætne ved stampekærnens flade kærnelåg] 

\FUZZY kærnelåg 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div skal der så en used_for-rel mellem kærnekluden og 

stampekærne og kærnelåg - eller hellere FUZZY? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnelykke 
\ordgruppe kærnelykke, smørheld a, SMØRLYKKE 

\ordgruppetype synset 

\dn have held med smør - fremstilling, mængde o.l. 

\ontologisk_type ? 3 

\is_a [tilstand - smørfremstilling] (?) 

\antonym kærne til grisetruget (ikke rigtig antonymi) 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnelåg 
\ordgruppe kærnelåg 

\ordgruppetype synset 

\dn låget på en kærne I - stampekærnens låg - svingkærnens låg 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART  

\is_a dækkel 

\has_hyponym kærnehat + brik(ke) 

\part_of kærne s/stampekærne (?) 

\has_part kærnepind + skyllehul 

\used_for [at åbne/lukke for kærnen] 

\FUZZY kærnekarm + kærneklud + kile 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div gælder alle kærner eller kun stampe-? nedarvet: skyllehul 

+ håndpind + revle 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnemælk 

\ordgruppe kærnemælk 

\ordgruppetype synset 

\dn syrligt mælkeprodukt, biprodukt fra kærningen (idet kærning 

af fløde giver både smør og kærnemælk) - masser af folketro -- 

mælk til overs fra kærningen 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a [mælkeprodukt] 

\part_of fløde, {kærnefløde, smørfløde} 

\FUZZY smør 

\domain [mælk]+[smør] 

\div er kærnemælk snarere et biprodukt? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnemælksost 
\ordgruppe kærnemælksost, kærneost, surmælksost, tykmælksost 

\ordgruppetype semset 

\dn ost hvor mælketypen indgår i betegnelsen - her sur mælk 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx kærnemælksspand 
\ordgruppe kærnemælksspand 

\ordgruppetype synset 

\dn spand til transport af kærnemælk 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - kærnemælk] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk]+[transport] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnemølle 
\ordgruppe kærnemølle, KÆRNERIS 

\ordgruppetype synset 

\dn træplade, -ramme ell lign på akselen i en svingkærne (1) 

(?) – en slags piskeris: halvmåneformede vinger af træ i en 

sving/drejekærne 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - smørfremstiling] 

\part_of svingkærne 1 

\has_part vinge + [aksel] 

\used_for [piske fløden til smør] 

\FUZZY kærnesving 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnepind 
\ordgruppe kærnepind, pind, smørpind, spunsel (?), svik, told 

b, træprop 

\ordgruppetype synset 

\dn træpind vist til at lukke for det hul i stampekærnens låg 

hvorigennem overskvulpet fløde kan løbe ned i kærnen igen -- 

pind i kærnens låg (til at lukke for det hul hvorigennem 

overskvulpet fløde kunne føres tilbage i kærnen) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\part_of kærnelåg 

\used_for [åbne/lukke hul i kærnelåget mhp. luft, vand, 

overskvulpet fløde m.m.] 

\FUZZY skyllehul + vejr 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnestage 

\ordgruppe kærnestage, kærnestang, KÆRNESTAV 1, kærnestaver, 

stage, stampestang, stang, stav 

\ordgruppetype synset 

\dn staven i en stampekærne - folketro om at den skulle være 

lavet af flyverøn -- stangen i en stavkærne - igennem hullet i 

lågen, evt med en træring om for at undgå pjaskeri - en brikke 

for enden, i kærnen 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\part_of kærnestampe 

\used_for [trække pladen i stampekærnen op-ned gennem fløden 

for at lave smør] 

\FUZZY kærnebrikke + kærnekringle + træde (på) + styrløs + røn 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div man kalder ikke nødv helheden stav/brikke noget - og så er 

kærnestav vel direkte PART_OF stampekærne? men ikke reg her 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx kærnestumpe 
\ordgruppe kærnestumpe 

\ordgruppetype synset 

\dn et stykke brød med nykærnet, usaltet smør 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a [mad] 

\has_part smør 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnetag 
\ordgruppe kærnetag 

\ordgruppetype synset 

\dn at tage kærnetag - at tage fat og kærne 

\ontologisk_type ? 

\is_a_way_of [proces - person] 

\part_of kærne v 

\domain [smør] 

\div ved ikke om det kan kaldes part_of? sub-event? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærnetøj 
\ordgruppe kærnetøj 

\ordgruppetype synset 

\dn samlebetegnelse for kærnen og dens løsdele - evt bare om 

kærnens løsdele -- kærnen og de dele der i øvrigt hørte til 

denne 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+GROUP 

\is_a [redskab - smørfremstilling - samlebetegnelse] + [-tøj] 

(?) 

\has_hyponym stangtøj + svingtøj 

\FUZZY kærne s 

\meta [abstrakt samlebetegnelse ...] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div hvordan skal stampekærnen relateres - som is_a eller som 

FUZZY?? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærneværk 

\ordgruppe kærneværk 

\ordgruppetype synset 

\dn maskine (fx trukket af heste, jf hesteomgang) til at drive 

en kærne, vist også om både maskineri og kærne -- stort apparat 

til at kærne - trukket af heste - evt bare om den bevægelige 

mekanik (riset?): så to mand kunne dreje kærneværket samtidigt 

(NEU) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [maskine] + [-værk] (?) 

\part_of svingkærne 1 + 2 + mejerikærne 

\used_for [sætte svingkærnen i bevægelse] 

\meta [blev drevet af [person] + [hest]] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx kærning 
\ordgruppe kærning 2 

\ordgruppetype synset 

\dn den mængde smør der kærnes ad gangen (ell den dertil 

fornødne mængde fløde) -- den mængde smør der kom frem under én 

kærneproces 

\ontologisk_type ? 

\is_a [mængde] 

\domain [mængde]+[smør] 

\div kodning? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx køle 
\ordgruppe køle (II.1) ngt (af), svale 

\ordgruppetype synset 

\dn afkøle (bl.a. om mælk, det nykærnede smør) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - person] (?) 

\antonym koge 

\domain [mælk]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx køre mælk 
\ordgruppe køre mælk, levere mælk  

\ordgruppetype semset 

\dn køre med mælk (og sælge?) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person]+[bevægelse - transport og handel 

med mælk] 

\domain [mælk]+[transport] 

\div er "levere mælk" også en fast forb? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx lage [biprodukt] 
\ordgruppe lage I.1.2, salt- og mælkelage, smørlage 

\ordgruppetype semset 

\dn den væske der dannes når fx smør æltes med salt 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a [biprodukt] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx lage [proces - produkt] 
\ordgruppe lage II, løbe (II.c) i lage (I.1.3), smelte, 

vallerinde (?) 

\ordgruppetype synset 

\dn ved tilsætning af salt lager smør 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\FUZZY lage I + smør 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx lagre 

\ordgruppe lagre, ligge a, lægge (b) hen 

\ordgruppetype semset 

\dn fx om ost -  'lægge hen' - lagre - lægge til tørring 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt/person] 

\domain [ost] 

\div lægge hen er person- og ikke produktproces - skal der 

skelnes - eller ok det er i ét semset? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx lang 
\ordgruppe lang 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk kan være lang og sej - når koen var udmalket/når koen 

skulle kælve - eller ved opvarmning (ved gennembladring af NEU-

lister er der belæg fra 525 om at fløde kan blive lang og 

derfor svær at kærne - hvis ko har spist "svovlet" græs/hø)  

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet] 

\domain [fløde]+[mælk] 

\div har vist ikke noget med kort-synset at gøre 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx langmalkende 
\ordgruppe langmalkende, langmalket 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko der er længe om at få den sidste mælk ud 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div sammenhold med gammelmalkende og lignende ordgrupper!! if 

ØMO er gammel- og langmalkende da nærmest synonyme?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx lejehø 

\ordgruppe lejehø, madehø, mælkeskyl, rughalm, rundtenom, sild 

\ordgruppetype semset 

\dn foder til dyr, her: hvis en ko ikke vil blive gold kan man 

knappe af på foderet, dog ikke så det går ud over koens huld 

\ontologisk_type 1+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a foder 

\FUZZY skoldebalje 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx lune 
\ordgruppe lune, løbe II.a, oste, ostne, ostning, skørne b, 

yste 

\ordgruppetype synset 

\dn mælken bliver til ost - mælken skiller (tørstof og vand) – 

mælken løber (tørstoffet bliver fastere) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\FUZZY alun + løs + plamret 

\domain [ost] 

\div tjekke om lune skal indgå i to ordgrupper, jf ordbase 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx lyneborgsalt 

\ordgruppe lyneborgsalt, smørsalt 

\ordgruppetype synset 

\dn fint salt til at ælte i smørret - lyneborgsalt var det 

fineste 

\ontologisk_type 1 

\is_a salt 

\part_of smør 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx lægge op 
\ordgruppe lægge (b) op, slå (e) mælken op (?), sætte (II.e) 

hen 

\ordgruppetype synset 

\dn fx opbevaring af mælk - 'lægge op' - når mælken skulle 

gemmes/opbevares  

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] (?) 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx lærred 
\ordgruppe lærred, ostelærred, siklud, smørgaze 

\ordgruppetype synset 

\dn stofstykke der blev bundet om sibunden som et ekstra filter 

i sien eller i stedet for bunden 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a klud 

\part_of si (TJEK) 

\FUZZY sibånd + metalbånd 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div skal denne ordgruppe slås sammen med metalbund? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx løbe [husdyr] 

\ordgruppe løbe II.e, løbe (II.f) over, løbe (II.g) tyr 

\ordgruppetype synset 

\dn mht at blive med kalv: 'løbe over' - 'løbe tyr' - 'løbe' 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - ko] 

\FUZZY overløber + overløben 

\domain [husdyr] 

\div tjekke om løbe over egentlig betyder IKKE at blive med 

kalv 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx løbekrukke 
\ordgruppe løbekrukke, ostekrukke 

\ordgruppetype synset 

\dn krukke hvori løben opbevaredes fra gang til gang 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - løbe] 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx lødeko 
\ordgruppe lødeko 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko kort tid før den skal kælve (= drimpe?) 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\FUZZY råmælksko 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx løs 

\ordgruppe løs 

\ordgruppetype synset 

\dn konsistens af ostemælk der har fået for meget løbe 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [konsistens] 

\FUZZY lune 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mager 
\ordgruppe mager, tynd, tør b 

\ordgruppetype semset 

\dn om fedtindhold --- om mælk: mager, tynd - om 

skummetmælksost: mager, tør - om vintersmør: tør  

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet] 

\antonym fed 

\domain [mælk]+[ost]+[smør] 

\div ok at samle i én ordgruppe? nej burde vel splittes op 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx malke blod 
\ordgruppe malke (b) blod (1) 

\ordgruppetype synset 

\dn i faste forb malke blod - give blodblandet mælk 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of malke [proces - ko] 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malke med hel hånd 
\ordgruppe malke med hel (II.2) hånd, sidemalke, tage (a) 

omkring (med hele hånden) 

\ordgruppetype semset 

\dn måde at malke på - hel: om noget som omfatter alle 

bestanddele – fx at malke med hel hånd 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\domain [malkning] 

\div det var "hel adj" der stod i mælkesamlingen – hvordan skal 

det registreres, hvordan skal ordgruppe opbygges? hører "tage 

omkring" til her? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malke med tør hånd 

\ordgruppe malke med tør hånd, tørmalke 

\ordgruppetype synset 

\dn malke med tør hånd - når man ikke først havde gjort 

fingrene våde 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\antonym malke med våd hånd 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malke med våd hånd 
\ordgruppe malke med våd hånd 

\ordgruppetype synset 

\dn nogen malkede med våd hånd - modsat tør 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\antonym malke med tør hånd 

\domain [malkning] 

\div fordi "tør" er med i antonymet skal de ikke slås sammen 

til ét semset? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malke [proces - ko] 
\ordgruppe malke a 

\ordgruppetype synset 

\dn koen malker - dvs. giver mælk 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - ko] 

\has_hyponym binde op 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malke [proces - person] 

\ordgruppe MALKE a, malken, malkning, strippe II.a, trække (a) 

i patterne, trække (a) koen, trække (a) mælken af 

\ordgruppetype synset 

\dn at malke koen, dvs. person der gør det - dog kan koen også 

malke sig selv  

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [malkning] 

\div skal "få ngt ud" over i denne ordgruppe? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx malke til aften 
\ordgruppe malke til aften/aftens/aftes/sengetid, natmalke, 

natmalkning, sengetidsmalkning 

\ordgruppetype semset 

\dn at malke koen på bestemt tidspunkt - er i tvivl om om 

aften/sengetid/nat dækker over det samme, nærmest bare i 

betydningen dagens sidste malkning?! 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\FUZZY malke til middag+malke til morgen 

\domain [malkning]+[tidspunkt] 

\div redaktør skal tage stilling til om forb skal nævnes under 

både "malke" og "aften" eller hvordan og hvorledes 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malke til middag 
\ordgruppe malke til middag, middagsmalkning 

\ordgruppetype synset 

\dn malkning midt på dagen 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\FUZZY malke til aften+malke til morgen 

\domain [malkning]+[tidspunkt] 

\div redaktør skal tage stilling til om forb skal nævnes under 

både "malke" og "middag" eller hvordan og hvorledes 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malke til morgen 
\ordgruppe malke til morgen 

\ordgruppetype synset 

\dn den første malkning i løbet af dagen 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\FUZZY malke til aften+malke til middag 

\domain [malkning]+[tidspunkt] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkearbejde 

\ordgruppe malkearbejde 

\ordgruppetype synset 

\dn "jobbet" at malke - gå på malkearbejde 

\ontologisk_type ? 

\is_a [arbejde - afgrænset opgave] 

\FUZZY malke 

\domain [malkning] 

\div skulle malkning der pt står under malke over i denne 

ordgruppe? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkebænk 

\ordgruppe malkebænk 

\ordgruppetype synset 

\dn bænk til at hvile på til/fra malkning - lavet af jord og 

græstørv, med pileris om 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+FURNITURE 

\is_a [siddemøbel] 

\domain [beholder/redskab/del]+[malkning] 

\used_for sidde på 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx malkebøtte 
\ordgruppe malkebøtte, malkekande, MALKESPAND, malkestrippe, 

mælkekande, stippe, strippe I, træspand, vandstrippe 

\ordgruppetype semset 

\dn beholder til mælk - vist primært til at malke i 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - mælk - malkning]  

\domain [beholder/redskab/del]+[malkning]+[mælk] 

\div synonyme nok? tjek andre mælkebeholdere – skal overbegreb 

være dragtspand/spand/strippe eller [beholder]? havde kodet 

vandstrippe som MAY_BE_SYNONYM - men efter princippet om at 

placere betegnelser der hvor de bruges så er det flettet ind i 

malkebøtteordgruppen nu ... og så må redaktør 

afgøre og skrive sig ud af en forklaring 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkeforklæde 
\ordgruppe malkeforklæde 

\ordgruppetype synset 

\dn tøj man havde på ved malkning (jf -tøj 2.7) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+GARMENT 

\is_a malketøj [tøj] 

\FUZZY malkehat + malkekjole + malketørklæde 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkegreb 

\ordgruppe malkegreb 

\ordgruppetype synset 

\dn malkemetoder (for nyt? noget meddeler var på kursus i) 

\ontologisk_type ? 

\is_a [malketeknik] (?) 

\domain [malkning] 

\div kodning? en slags overbegreb til alle måderne at malke på? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkegrime 
\ordgruppe malkegrime, malketøj c, pattegrime, pattetøj, sneppe 

\ordgruppetype synset 

\dn træredskab - ramme af træ, evt med spir, som ko får om 

halsen så den ikke kan patte sig selv 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - ko] 

\domain [beholder/redskab/del]+[husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkehat 
\ordgruppe malkehat 

\ordgruppetype semset 

\dn tøj man havde på ved malkning (jf -tøj 2.7) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+GARMENT 

\is_a malketøj [tøj] 

\FUZZY malkeforklæde + malkekjole + malketørklæde 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkekjole 

\ordgruppe malkekjole 

\ordgruppetype synset 

\dn tøj man havde på ved malkning (jf -tøj 2.7) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+GARMENT 

\is_a malketøj [tøj] 

\FUZZY malkehat + malkeforklæde + malketørklæde 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx malkekrampe 
\ordgruppe malkekrampe 

\ordgruppetype synset 

\dn krampe pga. malkning 

\ontologisk_type ? 

\is_a [overanstrengelse] 

\domain [malkning] 

\div lejlighedsdannelse? det må vurderes i den endelig 

redaktion - ikke i dette overbliksarbejde 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkekusk 

\ordgruppe malkekusk, mælkekusk, mælkemand 

\ordgruppetype synset 

\dn mand der transporterer mælk til og fra mejeriet (= 

mælkemand) 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\domain [mælk]+[person]+[transport] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkekæp 
\ordgruppe malkekæp 

\ordgruppetype synset 

\dn kæp placeret i hvert hjørne af malke-/mælkevognen - de fire 

kæppe blev forbundet med en snor 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+VEHICLE+PART 

\is_a [redskab - del - transport] 

\part_of malkevogn 

\domain [mælk]+[transport] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkemaskine 

\ordgruppe malkemaskine, malker a, mejeriko, spølmalker 

\ordgruppetype synset 

\dn en god malkeko 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkepigegilde 

\ordgruppe malkepigegilde 

\ordgruppetype synset 

\dn årligt gilde for/med malkepiger (?) 

\ontologisk_type ? 2+SOCIAL 

\is_a [gilde] 

\domain ? [betaling] 

\div registrering? usikker på om betydning hører til ved 

malkepigerne - eller mælkepigerne! jf div ord der har 

concerns=[betaling]/[gilde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkepræg 

\ordgruppe malkepræg, malketegn, mælketegn 

\ordgruppetype synset 

\dn kendetegn ved en god malkeko -- tegn på at koen er en god 

malker 

\ontologisk_type ? 2+PROPERTY 

\is_a [kendetegn - ko] 

\has_part finhudet, malkespejl, mælkegrav, mælkehul, 

mælkespejl, mælkeåre, navle, spejl, åre 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div has_part eller overbegreb_til finhudet m.fl.? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx malkesele 
\ordgruppe malkesele 

\ordgruppetype synset 

\dn selen som hesten var spændt for malkevognen med (malkevogn 

brugtes når der malkedes i marken) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+VEHICLE+PART 

\is_a [redskab - del - transport] 

\part_of malkevogn 

\domain [mælk]+[transport] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkeskammel 

\ordgruppe malkeskammel, malkestol, skammel, treben a, trebenet 

a  

\ordgruppetype synset 

\dn stol til at sidde på ved malkning - ofte trebenet, lav 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+FURNITURE 

\is_a [siddemøbel] 

\used_for sidde 

\domain [beholder/redskab/del]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malketid 
\ordgruppe malketid 

\ordgruppetype synset 

\dn tidspunkt hvorpå der malkes 

\ontologisk_type ? 

\is_a [tidspunkt] 

\FUZZY malke til aften 

\domain [malkning]+[tidspunkt] 

\div kunne dette slås sammen med ordgruppen 'malke til aften'? 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx malketøj [kar] 
\ordgruppe malketøj b, mælkekar, mælketøj, sikar c 

\ordgruppetype synset 

\dn beholder til mælk - samlebetegnelse 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+GROUP 

\is_a mejerikar + [-tøj] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malketøj [tøj] 
\ordgruppe malketøj a 

\ordgruppetype synset 

\dn samlebetegnelse for tøj man havde på ved malkning (jf -tøj 

2.7) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+GARMENT+GROUP 

\is_a [tøj] 

\has_hyponym malkeforklæde, malkehat, malkekjole, malketørklæde 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malketørklæde 

\ordgruppe malketørklæde 

\ordgruppetype synset 

\dn tøj man havde på ved malkning (jf -tøj 2.7) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+GARMENT 

\is_a malketøj [tøj] 

\FUZZY malkehat + malkekjole + malkeforklæde 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx manke (smør) 
\ordgruppe manke (smør), saltælte 

\ordgruppetype semset 

\dn manke smør - ælte 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of ælte 

\domain [smør] 

\div synonymer? kan manke bruges om andet end smør? ved ikke om 

smør skal med i ordgruppe-navn?! mht. manke, jf fx ODS 

mangle(bræt) og banke 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mastesmør 
\ordgruppe mastesmør, prangersmør 

\ordgruppetype rest 

\dn smør af ringere kvalitet - som smørprangeren købte op 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\div mangler belæg på betydning(er) 

\dt 02/Jun/2014 

 

\lx mejeri 
\ordgruppe mejeri 

\ordgruppetype synset 

\dn 1892 fik vi det første andelsmejeri i Karlebo Sogn - 

(fælles)mejeriet blev så siden et andelsmejeri - mejeri = 

overbegreb for alle de andre typer af mejerier 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [sted - mejeridrift] 

\has_hyponym andelsmejeri 

\domain [mejeridrift] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mejerikar 
\ordgruppe mejerikar 

\ordgruppetype synset 

\dn samlebetegnelse for alle mælke-, ostekar osv. - vist ikke 

relateret til mejeri 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+GROUP 

\is_a [beholder - samlebetegnelse] 

\has_hyponym malketøj 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mejerikærne 

\ordgruppe mejerikærne 

\ordgruppetype synset 

\dn .. de senere mejerikærner .. 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kærne s (ORTO) 

\has_part kærneværk 

\meta [drivkraft sikkert hest/motor] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div svingkærne 1 eller 2? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mejeripenge 

\ordgruppe mejeripenge, mælkepenge 

\ordgruppetype synset 

\dn (måneds)penge fra mejeriet for den indleverede mælk 

\ontologisk_type 1+MONEY 

\is_a [penge] 

\domain [betaling]+[mejeridrift] 

\dt 08/Jun/2014 

 



136 

 

\lx mejerismør 
\ordgruppe mejerismør 

\ordgruppetype synset 

\dn smør fremstillet på mejeri (eller om margarine?) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\antonym bøndersmør 

\domain [mejeridrift]+[smør] 

\div tvivl om betydning og tvivl om ordgruppe-tilhørsforhold: 

måske hører mejerismør til herregårdssmørordgruppen? de første 

mejerier lå jo på herregårde ... foreløbig anto til bøndersmør, 

men ikke nogen relation til herregårdssmør 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mejeritøj 

\ordgruppe mejeritøj 

\ordgruppetype synset 

\dn (måske dobbelttjekke -tøj-afsnittet) - FDV-1011: måske 

mejerikonernes hvide tøj?- FDV-1059: tøj man brugte på 

mejeriet, hvidt 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+GARMENT+GROUP 

\is_a [tøj] 

\domain [mejeridrift] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx metalbund 
\ordgruppe metalbund, sibund, sinet, ståltrådsbund, tvist (?) 

\ordgruppetype semset 

\dn bunden i en mælkesi - af fx ståltråd, finthullet 

messingplade - før havde man bare haft siklude 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - mælk] 

\FUZZY lærred 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\div måske synset 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx middagsmælk 
\ordgruppe middagsmælk, middagsmål 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk malket midt på dagen 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY aftenmælk+morgenmælk 

\domain [malkning]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mjød 

\ordgruppe mjød, en snaps mjød 

\ordgruppetype semset 

\dn til vallegildet fik man mjød og smørrebrød 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a [drik] 

\domain [betaling] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx morgenmælk 

\ordgruppe morgenmælk, morgenmål 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk malket om morgenen 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY aftenmælk + middagsmælk 

\domain [malkning]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx mugne 
\ordgruppe mugne 

\ordgruppetype synset 

\dn ostene blev gnedet med salt for ikke at mugne 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\FUZZY muld 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx muld 
\ordgruppe muld 

\ordgruppetype synset 

\dn mug (?) - der kan vise sig grønt muld på osten når de 

ligger til tørring - så æltes osten om - medmindre man godt kan 

lide en stærk syrlig smag 

\ontologisk_type 1+NATURAL+SUBSTANCE 

\is_a [biprodukt] 

\FUZZY mugne 

\domain [ost] 

\div kodning? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mus 

\ordgruppe mus, ostemad, OSTEMASSE, ostemos, ostemus 

\ordgruppetype semset 

\dn når mælken er kogt og vallen løbet fra er der ostemassen 

tilbage - denne kommes i et ostekar - mellemting mellem mælk og 

ost - et trin i ostningsprocessen 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+SUBSTANCE+PART 

\is_a [tørstoffet i mælk] 

\part_of ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx musseost  

\ordgruppe musseost, myseost b 

\ordgruppetype synset 

\dn tør skorpe af ost - tør revet ost 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx myseost 

\ordgruppe myseost a, rød ost, rødost, sødost b, valleost, 

vælleost 

\ordgruppetype synset 

\dn ost lavet af kogt valle = myseost (og = rødost?) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 



138 

 

\lx mælk 
\ordgruppe mælk 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk - NEU: mælken bar fløde (modsat: fløden kom op) 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a [væske fra koen (eller fåret, geden, hesten), naturligt 

med henblik på at føde unger, siden også som mad/drikke til 

personer] 

\has_hyponym 

{degnemælk+jordemodermælk+ostemælk+skolemælk+smedemælk+præstemæ

lk+ vallemælk} + {ostemælk, ystemælk} + smørmælk  + {blåmælk, 

skør, skørmælk, surmælk, tykmælk} + {blå mælk, blåsur mælk, 

vimpemælk} + spædetobak (fortyndet mælk) + pigepatte (tynd 

mælk?) + plattemælk + skummetmælk + {centrifugemælk, 

fugemælk, futmælk, futtemælk, plutmælk, slapperfugemælk, 

slapperfugesprøjt} + sødmælk + {snoppemælk, svattemælk} + 

{sommermælk, græsmælk} + {aftenmælk, 

aftenmål+middagsmælk, middagsmål+morgenmælk, morgenmål} + 

kalvemælk  + {modermælk, nybærmælk, råmælk, råmælksmælk} + 

goldmælk + {fåremælk+gedemælk+ gedmælk+komælk+øgmælk}  

\has_part skvatter + mælkeskind + fløde, flødeskind + valle + 

[ostetørstof] 

\part_of [mad] 

\used_for 

[drikke]+[madlavning]+[ostefremstilling]+[smørfremstilling] 

m.m. 

\FUZZY {ko +[får]+[ged]+[hest]} + malkepige + mælkepige + 

mælkebonde + mælkemand + mejerist (?) 

\domain [mælk] 

\div TJEKKE om ordgrupper er blevet omdøbt - sløjfe de andre 

ord i ordgruppen (altså sløjfe dem ovenfor) 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælkebonde 
\ordgruppe mælkebonde, mælkeforpagter 

\ordgruppetype rest 

\dn bonden der solgte mælk, købte også ... mælk (?) - opkøber 

af mælk? 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\div har disse ord noget med hinanden at gøre? 

\dt 02/Jun/2014 

 

\lx mælkeflaske 
\ordgruppe mælkeflaske 

\ordgruppetype synset 

\dn flaske til mælk 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - mælk - flaske] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælkegilde 
\ordgruppe mælkegilde, ostegilde, vallegilde, vullegilde 

\ordgruppetype synset 

\dn sammenkomster når diverse personer i samfundet (lærer, 

smed, jordemoder m.fl.) havde fået den mælk de skulle have som 

betaling  

\ontologisk_type ? 2+SOCIAL 

\is_a [gilde] 

\FUZZY byde til mælk 

\domain [betaling]+[mælk] 

\div ingen seddel med vullegilde som opslagsord, men forekommer 

på seddel med tigge: tigge til vullegilde - se også byde til 

mælk 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx mælkekande 
\ordgruppe mælkekande, mælkemuggert, mælkemunk 

\ordgruppetype synset 

\dn kande til servering af mælk 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - mælk - servering] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælkekøler 
\ordgruppe mælkekøler 

\ordgruppetype synset 

\dn havde man på herregården - havde man på ismejeri 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - mælk] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mejeridrift]+[mælk] behandling] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælkeløs 
\ordgruppe mælkeløs 

\ordgruppetype synset 

\dn når ingen af køerne giver mælk er man mælkeløs 

\ontologisk_type ?  

\is_a [tilstand - gård/ko?] (?) 

\domain [husdyr]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælkepen 
\ordgruppe mælkepen, rugstrå 

\ordgruppetype synset 

\dn rør/strå til at drikke mælk med 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - mælk] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælkepige 
\ordgruppe mælkepige, vallepige 

\ordgruppetype synset 

\dn pige der bar (bl.a.) mælk og smør til gæstebud/gilde -- 

pige der afleverede vallemælk til div. personer (præst, 

jordemoder, smed m.v.) 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\FUZZY bære smør + gå med fløde 

\domain ? [betaling]+[person] 

\div ved ikke om de to piger er samme slags - og er gilderne 

samme slags - er gilder altid i forb m betaling - eller er der 

også fest-gilder? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælkeskyl 
\ordgruppe mælkeskyl 

\ordgruppetype synset 

\dn skyllevandet fra skylningen af mælkekarrene (evt fra 

mejeriet), brugtes til svinefodring 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a [affald] 

\FUZZY mælket 

\domain [mælk]+[rengøring] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx mælkeslæde 
\ordgruppe mælkeslæde, sluffe 

\ordgruppetype semset 

\dn slæde til at transportere mælken hjem efter malkning - 

malkespandene/-jungerne hang 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+VEHICLE 

\is_a [transportmiddel] 

\FUZZY gig 

\domain [mælk]+[transport] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælkested 

\ordgruppe mælkested 

\ordgruppetype synset 

\dn sted hvor fattige kunne hente mælk (fattighjælp) 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [sted] 

\domain [mælk]+[sted] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælket 

\ordgruppe mælket 

\ordgruppetype synset 

\dn ved rengøring af mælkekar m.v.: få det mest mælkede af 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [affald] 

\FUZZY mælk + mælkekar 

\domain [mælk]+[rengøring] 

\div kodning? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælketrappe 
\ordgruppe mælketrappe, trappestige 

\ordgruppetype synset 

\dn lille trætrappe der brugtes når mælken skulle op på 

mælkehylden 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - mælk] 

\FUZZY mælkekammer 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælketur 
\ordgruppe mælketur 

\ordgruppetype synset 

\dn turen/ruten hvorpå der opsamles mælk til mejeriet 

\ontologisk_type ? 

\is_a [transport] 

\domain [mejeridrift]+[mælk]+[transport] 

\div kodning? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælkning 
\ordgruppe mælkning, mål 

\ordgruppetype synset 

\dn den mængde mælk en ko malker -- en mængde mælk - et mål 

mælk - en malkning 

\ontologisk_type ? 

\is_a [mængde] 

\domain [malkning]+[mængde] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx målsat 
\ordgruppe målsat, målstående(s), målstået 

\ordgruppetype synset 

\dn om mælk fra sidste malkning (en enkelt siger det har stået 

i flere dage for at syrne) (en siger at det er mælk der har 

været skummet én gang) 

\ontologisk_type ? 2 

\is_a [tilstand - mælk] 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx natmalket 

\ordgruppe natmalket 

\ordgruppetype synset 

\dn om koen når den er blevet malket sent om aftenen 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div i princippet kunne der vel også være morgenmalket osv. - 

jf. malke til aften osv. 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx natursmør 
\ordgruppe natursmør, SMØR 

\ordgruppetype synset 

\dn mælken satte fløde - denne syrnedes som regel - og blev så 

kærnet til smør - senere betegnelse: natursmør 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a [mælkeprodukt] 

\antonym kunstsmør 

\has_hyponym {mastesmør+prangersmør + pundsmør + ydesmør + 

{herregårdssmør + kunstsmør + mejerismør} + {bøndersmør + 

natursmør} + kofedt + vallesmør + {avredssmør, efterhøstsmør, 

efterårssmør, sommersmør, vintersmør, ævredsmør} + 

{nidesmør, slidesmør} 

\has_part {lage, salt- og mælkelage, smørlage} + {lyneborgsalt, 

smørsalt} + smørfarve + orleans + {gulerodssaft, gulerodsvand} 

+ smørblomst + {grusme I, grysme I.1, gryssen 1, smørgrysme, 

smørgryssen, smørkorn, smørøje} 

\part_of fløde + {kærnefløde, smørfløde} 

\FUZZY fløde + kærnemælk 

\domain [smør] 

\div de to ord ikke synonyme i hele ØMO-perioden idet natursmør 

først er kommet til efter at margarine (=kunstsmør) kom på 

markedet i 1880'ern 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx nidesmør  

\ordgruppe nidesmør, slidesmør 

\ordgruppetype synset 

\dn den smør der samler sig der hvor kærnestagen går igennem 

låget - ved snoet i snokærnen - også noget folketro herom 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx ny 
\ordgruppe ny a, nybær b, nybæret b, rå 1 

\ordgruppetype synset 

\dn om koens mælkeproduktion når den lige havde kælvet - også 

om mælk - nybær mælk=råmælk - MINUS om smør - om høne (og 

æglægning) 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - mælk] 

\domain [husdyr]+[mælk] 

\div bør ordgruppen være "ny mælk"?? for ellers kunne 

ordgruppen jo godt omfatte at adj bruges både om ko, mælkeprod 

og mælk efter kælvning ... 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx nybær 

\ordgruppe nybær a, nybæret a, nybåren, nykælvet, nymælket 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko der lige har kælvet 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ko] 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx nykærnet 

\ordgruppe nykærnet, nyskærnet 

\ordgruppetype synset 

\dn om smør der lige er kærnet 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - smør] 

\FUZZY smør 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx nymalket 
\ordgruppe nymalket, nysmalket, sød a 

\ordgruppetype synset 

\dn om den helt friskmalkede mælk, ikke afskummet 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - mælk] 

\domain [malkning]+[mælk] 

\div se også sød-ordgruppen 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx orleans [ost] 
\ordgruppe orleans, ostefarve, safran 

\ordgruppetype semset 

\dn farvestof til ost 

\ontologisk_type 1 

\is_a farve [tilsætning] 

\domain [ost] 

\div safran indgår i øvrigt også i kommen-ordgruppen 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx orm 
\ordgruppe orm 

\ordgruppetype synset 

\dn det gjorde ikke noget at der var gået orm i massen, jo 

federe blev osten 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a [dyr - biprodukt] 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

\lx ost 
\ordgruppe ost 

\ordgruppetype synset 

\dn overbegreb for mange slags ost 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a [mælkeprodukt] 

\has_hyponym {fåremælksost, fåreost, gedeost}+{kommenost, 

kommensost} + {hollænderost, købeost, mejeriost, svejtserost} + 

{degneost, jordemoderost, smageost, smedeost}+{skørost}+ 

{blødost, lindost}+ {appetitost b, knapost a}+ {haresteg, 

rygeost}+{saltost}+{kærnemælksost, kærneost, surmælksost, 

skummetmælksost, tykmælksost, sødmælksost}+ {sødost a}+{myseost 

a, rød ost, rødost, sødost b, valleost, vælleost}+{folkeost}+ 

{everost}+{gammelost}+ {skindlap, skosål}+ {klosterost+rørost+ 

steppeost+ vragost} +{musseost, myseost 2}+{appetitost 1} 

\has_part ostemasse + orm + kommen I.1 + safran + ostefarve + 

orleans + salt + saltlage + ostevalle + løbe + løbelage + alun  

\part_of [mad] 

\domain [ost] 

\div tjek - bl.a. i forhold til nye ordgrupper og 

ordgruppenavne! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ostehus 

\ordgruppe ostehus, ostekammer 

\ordgruppetype rest 

\dn rum i mejeri hvor osten laves - og/eller opbevares 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [sted - ost] 

\div er stederne til to forsk ting? fremstilling og lagring? 

\dt 02/Jun/2014 

 

\lx ostehøvl 

\ordgruppe ostehøvl 

\ordgruppetype synset 

\dn redskab til at skære ost med (i moderne betydning? for 

nyt?) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - ost] 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\div i moderne betydning? for nyt? tjek desuden ostegreb - 

måske -kniv og -skærer skal herhen?  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx osteklokke 

\ordgruppe osteklokke 

\ordgruppetype synset 

\dn (glasfad+)glasklokke til at opbevare osten i (for nyt? 

sammenblandet med moderne betydning?) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - ost - opbevaring] 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\div for nyt? sammenblandet med moderne betydning? 

\dt 08/Jun/2014 
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lx osteklud 
\ordgruppe osteklud, osteklæde, ostestykke 

\ordgruppetype synset 

\dn stofstykke der lagdes ned i ostekarret når osten skulle 

presses 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - ostefremstilling] + klud 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ostekælder 
\ordgruppe ostekælder, osterum 

\ordgruppetype semset 

\dn INGEN KONTEKST - men rimelig gennemskueligt? rum til 

opbevaring af ost?! 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [sted - ost] 

\domain [ost]+[sted] 

\div for tynde og få belæg?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ostemand 
\ordgruppe ostemand 

\ordgruppetype synset 

\dn mand der kører med ost 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\domain [ost]+[person]+[transport] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ostemælk 
\ordgruppe ostemælk a, ystemælk 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk der laves ost af - den første mælk efter kælvningen 

\ontologisk_type 1+NATURAL+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\domain [mælk]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx osten 
\ordgruppe osten, ostet 

\ordgruppetype synset 

\dn efterhånden blev fløde ostent - når den sure mælk blev 

hældt på et klæde så vallen kunne løbe fra blev der noget 

"ostet" siddende på klædet og det blev skrabet af og gemt i en 

krukke til om vinteren 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [konsistens] 

\domain [fløde]+[ost] 

\div ok at slå dem sammen selv om de concerner forskellige 

mælkeprodukter? baseret på orddannelse? tør til gengæld ikke 

slå dem sammen med plamret - 

der sandsynligvis er det samme  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ostesi 
\ordgruppe ostesi 

\ordgruppetype synset 

\dn si til at få vallen fra osten 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a bliksi + sitøj 

\FUZZY valle 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx ostesøger 
\ordgruppe ostesøger 

\ordgruppetype synset 

\dn redskab til at prøve/undersøge ost  med 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - ost] 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx overblæst 
\ordgruppe overblæst b (?), overfludt 

\ordgruppetype synset 

\dn om mælk der ikke har båret den fløde den skulle 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - mælk] 

\domain [fløde]+[mælk] 

\div ved ikke hvor sikker overblæst i denne betydning er?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx overløben 
\ordgruppe OVERLØBEN, overløbsk, ydeløs 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko der ikke er med kalv, men som alligevel giver (lidt) 

mælk 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ko] 

\FUZZY overløber + løbe 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx overløber 
\ordgruppe OVERLØBER, overløberko, ydeløsko 

\ordgruppetype synset 

\dn en ko der ikke er med kalv, trods bedækning (flere 

nuancer?) 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\FUZZY overløberfår 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx overløberfår 

\ordgruppe overløberfår 

\ordgruppetype synset 

\dn får der ikke bliver med lam, trods bedækning (flere 

nuancer?) 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a [får] 

\FUZZY overløber 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx patte 
\ordgruppe patte 

\ordgruppetype synset 

\dn brystkirtel (?) hos dyr, kan være samlet i et yver 

\ontologisk_type 1+ANIMAL+PART 

\is_a [mælkefang - del] 

\has_hyponym bagpatte, forpatte, hanpatte, kopatte, øverste 

patte 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx pige 
\ordgruppe pige 

\ordgruppetype synset 

\dn (tjeneste)pige der bl.a. malker 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\has_hyponym drimpemalker 

\domain [malkning]+[person] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx pigepatte 
\ordgruppe pigepatte, spædetobak 

\ordgruppetype rest 

\dn om tynd mælk (mon der snarere menes om ophavet?) - mælk 

(eller andet) der er spædet op med vand kaldes spædetobak  

\ontologisk_type 1+NATURAL+LIQUID+COMESTIBLE  

\is_a mælk 

\dt 02/Jun/2014 

 

\lx pirre 
\ordgruppe pirre, røre 

\ordgruppetype synset 

\dn man rørte rundt i fløde, i ostemælken, ostemassen - med 

ske, med hænderne, på mejerierne med en greb 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY mælk + fløde + ost 

\domain [fløde]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx piske 
\ordgruppe piske a 

\ordgruppetype synset 

\dn tre vinger på akslen som piskede fløden 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of kærne v 

\FUZZY svingkærne 1 

\domain [smør] 

\div instrument: snarere kærneris?  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx piskefløde 

\ordgruppe piskefløde 

\ordgruppetype synset 

\dn særlig god fløde der kan piskes til skum 

\ontologisk_type 1+NATURAL+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a fløde 

\used_for flødeskum 

\domain [fløde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx plamret 
\ordgruppe plamret 

\ordgruppetype synset 

\dn om mælk der er begyndt at løbe sammen - så er den plamret - 

plamret sammen 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [konsistens] 

\FUZZY løbe 

\domain [ost] 

\div tør ikke slå det sammen med osten 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx platte 
\ordgruppe platte, pluske, sprætte, stænke 

\ordgruppetype synset 

\dn skvulpe, plaske, sprøjte osv. - om mælk - ved stavkærning - 

m.v. 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a [bevægelse - mælk+fløde] 

\part_of stampe v 

\FUZZY kærnekringle 

\domain [mælk]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx plattemælk 
\ordgruppe plattemælk 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk der skvulper over 

\ontologisk_type 1+NATURAL+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx prøve 
\ordgruppe prøve 

\ordgruppetype synset 

\dn undersøge (hvor meget fedt mælken indeholdt) (en 

kontrolassistent - vel fra mejeriet?) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person]+[undersøge] 

\FUZZY smørsøger + ostesøger 

\domain [mejeridrift]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx punde 

\ordgruppe punde, veje af 

\ordgruppetype semset 

\dn afveje 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY punder + drittel + afpundet 

\domain [mængde]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx punder 
\ordgruppe punder, pundert 

\ordgruppetype synset 

\dn mål - beholder til (fx?) at måle smør i 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - smør] 

\used_for punde 

\FUZZY drittel 

\domain [beholder/redskab/del]+[mængde]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx pundsmør 

\ordgruppe pundsmør 

\ordgruppetype synset 

\dn afvejet/bestemt mængde smør 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør + [mængde] 

\domain [smør] 

\div er i tvivl om is_a - er nok begge dele - hvor registreres 

det i selve netværket? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx rende 
\ordgruppe rende, stryge los 

\ordgruppetype synset 

\dn når mælken havde sat fløde strøg man med fingeren rundt om 

fadets kant (for at løsne fløden så den kunne skummes af) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [fløde] 

\div både stryge og los stod vist i mælkesamlingen ... hvad er 

los for et ord? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx revle 
\ordgruppe revle 

\ordgruppetype synset 

\dn dims under låget i kærnen som kunne gå i hak med krøsningen 

og "låse" låget fast?!  

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab/beholder - del] 

\part_of [fladt] kærnelåg 

\used_for [til at låse stampekærnens låg fast i kærnekarmen] 

\FUZZY kærnekarm 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx riffel 
\ordgruppe riffel 

\ordgruppetype synset 

\dn smørske med riffel på (rille (?)) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - del - smørfremstilling] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx rigtig ost 
\ordgruppe rigtig ost 

\ordgruppetype synset 

\dn rigtig ost modsat kærnemælksost 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\antonym kærnemælksost 

\domain [ost] 

\div men hvad er det så for en slags ost? af sødmælk? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ryge 
\ordgruppe ryge 

\ordgruppetype synset 

\dn evt ostningsproces - skørost kan ryges > rygeost 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - person] (?) 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx rød 
\ordgruppe rød 

\ordgruppetype synset 

\dn farve - som gammel ost fik - og som spande kunne have 

indvendigt m.v. 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a farve [tilsætning] 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx røget 
\ordgruppe røget 

\ordgruppetype synset 

\dn om rygeost - røget skørost 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [resultat - proces - person] 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx rå 
\ordgruppe rå 2 

\ordgruppetype synset 

\dn i betydningen ubehandlet, fx ukogt mælk 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - produkt] 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx råmælksko 
\ordgruppe råmælksko 

\ordgruppetype synset 

\dn ko der lige har kælvet - div folketro 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\FUZZY lødeko 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx råmælkssmør 
\ordgruppe råmælkssmør 

\ordgruppetype synset 

\dn smør af råmælk - tørt - meget gult - lidt besk - kunne godt 

bruges hjemme 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx salt 

\ordgruppe salt 

\ordgruppetype synset 

\dn "krydderi" - i smør, i løben, i ost - også noget folketro 

\ontologisk_type 1 

\is_a [tilsætning] 

\has_hyponym lyneborgsalt + smørsalt 

\used_for salte [tjek VUE der står muligvis FUZZY?] 

\domain [ost]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx salte 
\ordgruppe salte 

\ordgruppetype synset 

\dn komme salt i smør/ostemasse og ælte 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person]+[tilsætte noget] 

\domain [ost]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx saltlage 
\ordgruppe saltlage 

\ordgruppetype synset 

\dn når osten var presset blev den lagt i saltlage et døgn 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a [tilsætning - ostefremstilling] 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 



150 

 

\lx saltost 
\ordgruppe saltost 

\ordgruppetype synset 

\dn saltet skørost 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a skørost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sammenløben 
\ordgruppe sammenløben 

\ordgruppetype synset 

\dn om mælk der løber sammen - skiller 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [konsistens] 

\domain [mælk] 

\div tjekke om den kan slås sammen med andre ordgrupper 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx si 
\ordgruppe si v, sigte v 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk blev siet - filtreret - si, filtrere - smørret blev 

sigtet når det kom op af kærnen, så kærnemælken løb fra 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY bliksi 

\domain [mælk]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sibræt 
\ordgruppe sibræt, sibør, silad, siramme, sistol, sitræ 

\ordgruppetype synset 

\dn træramme til at placere sien på når mælken skulle sies 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - mælk] 

\FUZZY bliksi 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sibånd 
\ordgruppe sibånd 

\ordgruppetype synset 

\dn lærredsbånd der brugtes til at binde sikluden fast med 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - del - mælk] 

\FUZZY siklud 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sige Kirsten 

\ordgruppe sige Kirsten, sjappe, sjiskne, skvaldre, smaske, 

snakke, svare (igen) 

\ordgruppetype synset 

\dn som gengivelse af den lyd smørkærnen giver under kærningen 

når fløden begynder at skille 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [lydgengivelse] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx signe kærnemælken 
\ordgruppe signe kærnemælken, skylle (b) ned 

\ordgruppetype semset 

\dn signe k.: fortynde fløden i kærnen - skylle ned:  der 

hældtes koldt vand i kærnen for at samle det kærnede smør der 

sad rundt omkring i kærnen 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person]+[samle ngt] (?) 

\part_of kærne II 

\FUZZY skyllehul 

\div nok snarere 2 ordgrupper - skylle ned er en del af 

kærningens slutproces - ved ikke helt hvad signe kærnemælken, 

dvs. fortynde fløden, skal til for?? Men holder dem samlet 

fordi jeg alligevel ikke kan slippe tanken om at signe 

kærnemælken bare er en poetisk måde at sige skylle ned på ... 

\dt 02/Jun/2014 

 

\lx sildigko 

\ordgruppe sildigko 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for ko der angiver hvornår den kælver - og det 

siger indirekte noget om mælkeproduktionen 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\antonym tidligko 

\FUZZY være med kalv + efterårsko + forårsko + græsko + 

vinterkælver 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx sitøj 
\ordgruppe sitøj 

\ordgruppetype synset 

\dn samlebetegnelse for si-udstyr (jf tøj 2.7) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+GROUP 

\is_a [redskab - mælk - samlebetegnelse] + [-tøj]  

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\div kodning? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ske 
\ordgruppe ske 

\ordgruppetype synset 

\dn redskab - til at røre under ostefremstilling, før 

afskumningen af fløden, til at tage smørret op af kærnen med 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab] 

\has_hyponym træske 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div burde opdeles i forsk ordgrupper - eller kan jeg 

argumentere for at ske er et overbegreb som det er unødvendigt 

at opdele? skummeske er fx placeret både 

under fløde og ost ... 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skindlap 
\ordgruppe skindlap, skosål 

\ordgruppetype synset 

\dn dårlig ost, sej ost fx lavet på skummetmælk 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx skoldebalje 
\ordgruppe skoldebalje, spølkum, vallekar, valletønde 

\ordgruppetype semset 

\dn beholder til valle (og andet affald som svinene blev fodret 

med) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - foder] 

\domain [beholder/redskab/del]+[husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skrap 
\ordgruppe skrap 

\ordgruppetype synset 

\dn fx om en ko der er god til at give mælk 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div slås sammen med andre ordgrupper? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skrue [proces - person] 

\ordgruppe skrue II 

\ordgruppetype synset 

\dn stramme/løsne ostepressen vha. en skrues 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY skrue s 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skrue [redskab] 
\ordgruppe skrue  

\ordgruppetype synset 

\dn skruen til at stramme/løsne ostepressen med 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - ostefremstillin] 

\part_of kampesten 

\used_for skrue v 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skummetmælk 

\ordgruppe skummetmælk 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk som fløden er taget af - i modsætning til nymalket 

mælk -centrifugemælk 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\antonym sødmælk 

\has_hyponym centrifugemælk 

\domain [mælk] 

\div er den centrifugerede skummetmælk underbegreb? Og er den 

naturlig så snart den er skummet? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skummetmælksost 
\ordgruppe skummetmælksost, sød (c) ost 

\ordgruppetype synset 

\dn if belæg er sød ost også lavet af skummetmælk? 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx skvalpe 
\ordgruppe skvalpe, skvulpe 

\ordgruppetype synset 

\dn kærne/ryste fløde til smør i en flaske 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of kærne v 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skvatter 
\ordgruppe skvatter 

\ordgruppetype synset 

\dn bundfald i mælk - brugt som foder til svin 

\ontologisk_type 1+NATURAL+SUBSTANCE 

\is_a [biprodukt] 

\part_of mælk 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx  skylle 
\ordgruppe skylle a 

\ordgruppetype synset 

\dn fx kunne kærnemælk/valle skylles af smørret før æltningen  

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY kærnemælk + smør 

\domain [smør] 

\div eks på at rækkefølgen af en proces' elementer kunne være 

god at registrere (mon den allerede er medregnet vha ngt a la 

cause/result?) 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skyllehul 

\ordgruppe skyllehul 

\ordgruppetype synset 

\dn hul i kærnen til at hælde koldt vandt ind ad når smørret 

skulle skylles ned 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [åbning] 

\part_of kærnelåg 

\used_for [hul i kærnelåget mhp. luft, vand, overskvulpet fløde 

m.m.] 

\FUZZY kærnepind + vejr 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div skyllehul IS_A hul?? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skævyvret 

\ordgruppe skævyvret 

\ordgruppetype synset 

\dn om fx ko med usymmetrisk yver 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx skør 

\ordgruppe skør II 

\ordgruppetype synset 

\dn osten blev fx skør hvis man kom kærnemælk i den skummetmælk 

der skulle bruges til ost 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [konsistens] 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx skørost 
\ordgruppe skørost 

\ordgruppetype synset 

\dn stivnet tykmælk som vallen er løbet fra - af skørmælk - af 

mælk der er blevet sur og er skørnet - rygeost er en slags 

røget skørost 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\has_hyponym lindost + appetitost b + haresteg + saltost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx slibestenskærne 
\ordgruppe slibestenskærne, SVINGKÆRNE b, tøndekærne b 

\ordgruppetype synset 

\dn [bevægelig beholder + faste dele] kærne hvor beholderen 

"render rundt" (den stillestående model med "piskeris" nævnes 

også) -- 908: henviser til spl fig 12, som jeg i lang tid har 

troet var en med ROTERENDE BEHOLDER, men inspireret af datidens 

"vaskemaskiner" er jeg begyndt at tro at der snarere er et 

"piskeris" indeni?!  

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kærne s 

\has_part sving + kærneværk 

\used_for trække (?) 

\FUZZY svingtøj (?) 

\meta [vist ikke vildt udbredt - fra Sydeuropa (?)][roterende 

beholder, faste dele][drevet af person] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx slydestang 
\ordgruppe slydestang 

\ordgruppetype synset 

\dn mælkespande blev hængt op i et reb (for at katten ikke 

skulle gå i mælken) som var gjort fast oppe i en slydestang 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - mælk] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx slyngekærne 

\ordgruppe slyngekærne, snurrekærne, valsekærne 

\ordgruppetype rest 

\dn kærner - men usikker på hvilken slags (slyngekærne: blev 

hængt op) (valse: ikke stampe og ikke vugge) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kærne s 

\div usikker på betydning - vuggekærne eller svingkærne 2? – 

skal de usikre kærnetyper samles i en ordgruppe? -- hvordan med 

infoen om at den blev hængt op - skal det indgå som relation? 

som meta-opl? 

\dt 02/Jun/2014 

 

\lx smulder 
\ordgruppe smulder 

\ordgruppetype synset 

\dn det løse der blev fisket op af kærnen efter kærning (efter 

der var blevet kærnet sammen) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+SUBSTANCE+PART 

\is_a smør [partikel/del] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx smørflaske 
\ordgruppe smørflaske 

\ordgruppetype synset 

\dn når man bare havde en lille smule fløde kunne man lave smør 

ved at ryste fløden i en flaske (det er vel det det betyder? 

men denne forklaring står på minussedlen, ikke på plussedlen) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\used_for skvalpe 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx smørheld 
\ordgruppe smørheld b 

\ordgruppetype synset 

\dn knap så overtroisk, mere praktisk: når man taber et stykke 

brød med smør og det vender med smøret opad så har man smørheld 

\ontologisk_type ? 3 

\is_a [tilstand - person] (?) 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx smørkammer 
\ordgruppe smørkammer, smørkælder 

\ordgruppetype semset 

\dn rum til smør(fremstilling) - kælderen måske snarere 

opbevaring? 

\ontologisk_type 1+PLACE 

\is_a [sted - smør]  

\domain [smør]+[sted] 

\div et eller to ordgrupper? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx smørko 
\ordgruppe smørko 

\ordgruppetype synset 

\dn en ko med fed mælk 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\domain [husdyr]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx smørkræmmer 
\ordgruppe smørkræmmer 

\ordgruppetype synset 

\dn mand der opkøbte smør 

\ontologisk_type 1+HUMAN+OBJECT+OCCUPATION 

\is_a [person] 

\FUZZY prangersmør [tjekke VUE] 

\domain [betaling]+[person]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx smørløbe 
\ordgruppe smørløbe 

\ordgruppetype synset 

\dn løbe (?) der tilsattes under kærning (folketro??) 

\ontologisk_type 1 

\is_a [middel til smørfremstilling] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx smørmælk  
\ordgruppe smørmælk, snoppemælk, svattemælk 

\ordgruppetype synset 

\dn den sidste mælk - også den fedeste 

\ontologisk_type 1+NATURAL+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY snoppe, smørko [tjek VUE] 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx smørrulle 
\ordgruppe smørrulle, trærulle, ælteske 

\ordgruppetype semset 

\dn redskab der brugtes til at ælte smørret med 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\used_for ælte 

\FUZZY smørske 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx smørske 
\ordgruppe smørske, smørslev, smørstikke, træske 

\ordgruppetype semset 

\dn ske til at tage smøret op med - og til æltningen 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\FUZZY smørrulle 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx smørsøger 
\ordgruppe smørsøger 

\ordgruppetype synset 

\dn redskab til at prøve/undersøge smør med (?) – redskab 

købmanden havde til at tjekke smørret med 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - smør] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sommerbærende 

\ordgruppe sommerbærende 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for hvornår koen kælver?! fx om ko der kælver om 

sommeren - bedst for der er mere foder om sommeren 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ko] 

\FUZZY være med kalv + vårbærig + græsko 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx spandsgrebe 
\ordgruppe spandsgrebe 

\ordgruppetype synset 

\dn bl.a. hank på mælkespand 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a håndstag 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx spilde mælken 
\ordgruppe spilde mælke, tabe (b) mælken 

\ordgruppetype synset 

\dn tabe mælken - når koen ikke kan holde på mælken - når 

mælken løber ud af sig selv 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx splitmalke 
\ordgruppe splitmalke 

\ordgruppetype synset 

\dn koen splitmalker (på spørgsmålet om man kunne kalde koen 

splitpattet) - malker skævt/i forkert retning (???) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - ko] 

\FUZZY splitpattet 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx splitpattet 
\ordgruppe splitpattet, stritpattet (?), strittet (?), 

vindpattet 

\ordgruppetype semset 

\dn om ko der malker skævt (?) - der er i øvrigt noget folketro 

(malke gennem sakseøje) for at undgå at koen bliver stritpattet 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div synonymer? hvis i tvivl, så kode: semset? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx [sproglighed: fire hængende(s), fire gængende(s)] 
\ordgruppe gænge VII, hænge II.1.4 

\ordgruppetype sproglighed 

\dn at have fæste oppe - fx i gåde (hvis løsning er ko): fire 

hængende(s), fire gængende(s) (se u gænge VII) 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx [sproglighed: klart som heglet smør] 

\ordgruppe hegle IV.1, klar 7.1 

\ordgruppetype sproglighed 

\dn hegle - egentlig om hvordan man behandler hør - men fx i 

talemåde om smør: det er lige så redeligt som heglet smør - så 

rent som heglet smør (dvs. urent), klar som heglet smør osv. 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx [sproglighed: komme det smør ved] 

\ordgruppe komme (8.35) det smør ved 

\ordgruppetype sproglighed 

\dn komme ved - bl.a. i talemåden det kommer ikke det smør ved 

(se under smør) 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx [sproglighed: komme(n)] 
\ordgruppe komme 1.1, kommen II 

\ordgruppetype sproglighed 

\dn se u komme 1.1 slutning (ordspil om ost med verbet komme og 

sb kommen) og kommen-til (ikke relevant i denne 

mælkesammenhæng) 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx [sproglighed: stik fimpen i fampen/fumpen, lad rumpen gå] 
\ordgruppe famp, fimp, fump 

\ordgruppetype sproglighed 

\dn i gåde (om at kærne smør med stavkærne): slå famp i fump og 

la rump gå 

\FUZZY stampekærne 

\domain [smør] 

\div fimp bør vel også være med? tjek ØMO/sedler 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sprængt 
\ordgruppe sprængt, spændt 

\ordgruppetype synset 

\dn om yveret når det er fyldt med mælk - koen/yveret er spændt 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 
\lx stamp 
\ordgruppe stamp 

\ordgruppetype synset 

\dn tage nogle stamp med (at kærne med stampekærne - bevægelsen 

med stampen i kærnen for at lave smør - at stampe (smør) 

\ontologisk_type ? 

\is_a [bevægelse - kærnestage] 

\FUZZY stampe 

\domain [smør] 

\div belæg?? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx stampe 
\ordgruppe stampe IIa 

\ordgruppetype synset 

\dn at kærne med stampekærne - bevægelsen med stampen i kærnen 

for at lave smør - at stampe (smør) (få belæg: at stampe fløde) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of kærne v 

\has_part platte 

\FUZZY stamp + stampekærne 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx stampe sammen 
\ordgruppe stampe (II.b) sammen, støde sammen 

\ordgruppetype synset 

\dn samle smørret til sidst med en særlig bevægelse 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of kærne sammen 

\part_of kærne v 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx stangtøj 

\ordgruppe stangtøj, stavtøj 

\ordgruppetype synset 

\dn stangkærnen og de dele der i øvrigt hørte til denne - evt 

kun om delene 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+GROUP 

\is_a kærnetøj + [-tøj] 

\FUZZY stampekærne 

\meta [abstrakt samlebetegnelse] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div hvordan skal stampekærnen relateres - som is_a eller som 

FUZZY?? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx stjært 
\ordgruppe stjært 

\ordgruppetype synset 

\dn håndtag på strippe (spand til malkning) - håndtag på vogn 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a håndstag 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div slås sammen med div håndtag til et semset? hmm ...når jeg 

sidder med data er det vel let nok når der er få belæg at sige 

den her gælder spand og vogn?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx stormalkende 
\ordgruppe stormalkende, stormælket 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko der giver meget mælk 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx strandsand 
\ordgruppe strandsand 

\ordgruppetype synset 

\dn sand - oste opbevaredes heri 

\ontologisk_type 1+NATURAL+SUBSTANCE 

\is_a [middel til opbevaring] (?) 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\div overbegreb? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx strikke 
\ordgruppe strikke 

\ordgruppetype synset 

\dn træpinde i en ostehæk - en ostehæk bestod af hylder med 

strikker for - for at beskytte osten der skulle ligge og tørre 

i hækken 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - del - ostefremstillin] 

\part_of ostehæk 

\domain [beholder/redskab/del]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx strint  
\ordgruppe strint, stråle 

\ordgruppetype synset 

\dn (mælke)stråle - folketro i forbindelse med malkning efter 

kælvning (malke i æggeskal og hælde indhold i koen) 

\ontologisk_type ? 

\is_a [mængde] 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx strinte 

\ordgruppe strinte, strippe IId 

\ordgruppetype rest 

\dn malke småt (noget koen gør eller pers. gør?) - at strinte 

den ko lidt, strippe den lidt 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - person/ko] (?) 

\div er i tvivl om betydning(er) - strinte er personproces - 

strippe måske både person- og ko-proces? 

\dt 02/Jun/2014 
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\lx stråle 
\ordgruppe stråle II 

\ordgruppetype synset 

\dn bevægelsen fra patten ned i spanden - ramme spanden – ikke 

ramme spanden (?) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] (?) 

\part_of malke 

\FUZZY malkespand 

\domain [malkning] 

\div kobles til kædegang? fuzzy? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx stumpe 

\ordgruppe stumpe 

\ordgruppetype synset 

\dn smørmængde - overtro: fremmede skulle springe ind ad døren 

under kærningen, så fik man en stor klump smør 

\ontologisk_type ? 

\is_a [mængde] 

\domain [mængde]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx styrløs 

\ordgruppe styrløs 

\ordgruppetype synset 

\dn om kærnestaven - men hvordan skal det forstås? Svær at 

styre? 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - redskab] 

\antonym [let at styre] (?) 

\FUZZY kærnestage 

\domain [smør] 

\div usikker på betydning -- KMP henviser mig til ODS: styrEløs 

(modsat styrbar) - KMP henviser også til festskriftartikel til 

Poul Andersen af FK om styr-  

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sur 

\ordgruppe sur, syrnet 

\ordgruppetype synset 

\dn om fløde, mælk - syrnet måske kun om fløde? - syrning før 

kærning, brugtes ikke i de to belæg (i spl spørges om sur ost - 

hertil kun en MINUSseddel) 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet] 

\antonym sød b 

\domain [fløde]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx svalekar 

\ordgruppe svalekar 

\ordgruppetype synset 

\dn beholder til mælk - til at afkøle den - måske for nyt? 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [beholder - mælk - svalefunktion] 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\div for nyt? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx svingkærne 
\ordgruppe svingkærne c, VUGGEKÆRNE 

\ordgruppetype synset 

\dn kærne der blev hængt op i reb og som man svingede frem og 

tilbage eller kærnen drejede rundt - muligvis med riste i som 

gik igennem fløden - måske, måske ikke det samme som svingkærne 

– kærne med gænger - fx kasse 2x1x1 alen med todelt låg med 

huller i og klap over og inden var der revler på tværs (NEU) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a kærne s 

\has_part [revle] + [gænge] + [reb] 

\used_for vugning 

\meta [vuggende beholder, faste dele][drevet af person] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx svingtøj 
\ordgruppe svingtøj 

\ordgruppetype synset 

\dn svingkærnens indre dele: i svingkærnen var et svingtøj der 

bearbejdede fløden  

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+GROUP 

\is_a kærnetøj + [-tøj] 

\FUZZY svingkærne [1? 2?] 

\meta [abstrakt samlebetegnelse] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\div hvordan skal svingkærnen relateres - som is_a eller som 

FUZZY?? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx syre [proces - person] 
\ordgruppe syre II, syrne b, syrning 

\ordgruppetype synset 

\dn at syre fløde - fløden syrnedes lidt (fx med kærnemælk 

eller surmælk) før den blev kærnet 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY syre s 

\domain [fløde]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx syre [tilsætning] 

\ordgruppe syre I 

\ordgruppetype synset 

\dn tilsætning (fx kærnemælk) for at få mælken til at 

syre/syrne 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a [tilsætning] 

\has_hyponym kærnemælk 

\FUZZY syre v + syrne 

\domain [mælk]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx syrne 

\ordgruppe syrne a 

\ordgruppetype synset 

\dn blive sur (intransitiv) - mælk der står 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx sætte fast 
\ordgruppe sætte (IIa) fast 

\ordgruppetype synset 

\dn køerne skulle sættes fast - når de skulle malkes sidste 

gang 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY tøjr 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sætte skind 

\ordgruppe sætte (IIf) skind, trække (d) skind 

\ordgruppetype synset 

\dn mælk/fløde sætter skind 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC 

\is_a_way_of [proces - produkt] 

\domain [mælk] 

\div hmm - i ordbasen der er sætte fløde+sætte skind slået 

sammen - mht trække er de to forb adskilt ... vil helst 

adskille, men kræver gennemgang af materiale 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sød 

\ordgruppe sød b 

\ordgruppetype synset  

\dn sød fløde - fløde før den blev syrnet - sød mælk modsat sur  

\ontologisk_type 2+PROPERTY  

\is_a [kvalitet - smag] (?) 

\antonym sur 

\domain [fløde]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sød mælk 
\ordgruppe sød (a) mælk, sødmælk 

\ordgruppetype synset 

\dn nymalket, uskummet mælk 

\ontologisk_type 1+NATURAL+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\antonym skummetmælk 

\domain [mælk] 

\div lidt problematisk med sms og to-ords-forb: sødmælk og sød 

mælk - what to do? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sødmælksost 
\ordgruppe sødmælksost, sødost a 

\ordgruppetype synset 

\dn ost lavet af sødmælk (men sød (c) mælk beskrives som 

skummetmælksost ...) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a ost 

\domain [ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tage hjem 
\ordgruppe tage (b) hjem 

\ordgruppetype synset 

\dn ud at malke og tage hjem, dvs. transportere  

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY gå ind og malke 

\domain [mælk]+[transport] 

\div ikke særlig mælkeagtigt - men det modsatte er: gå ind og 

malke-synsettet 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx tage mod 
\ordgruppe tage mod 

\ordgruppetype synset 

\dn modtage (mælk som betaling) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY bære smør + gå med fløde 

\domain [betaling]+[mælk] 

\div byde til mælk og tage mod er årsag-virkning?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tage (produktet op) 

\ordgruppe tage (f) smørret op, tage (f) osten op 

\ordgruppetype semset 

\dn tage smørret op af kærnen, tage osten op med klædet 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of gramse 

\domain [smør]+[ost] 

\div stort verbum - kodes hvordan? hvordan forholder gramse og 

tage NGT op sig egentlig til hinanden? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tappe 
\ordgruppe tappe 

\ordgruppetype synset 

\dn lade fx vallen løbe fra gennem et hul i bunden af 

flødebøtten eller ostekarret 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\FUZZY valle + told + ostebøtte(?) 

\domain [fløde]+[ost] 

\div eks skal dette verbum stå i to synsets, et for fløde og et 

for ost? lidt som ælte --- nej det skal det vel ikke - men hvad 

er argument for det? nej - bør da opdeles?! 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tegne godt 
\ordgruppe tegne godt 

\ordgruppetype synset 

\dn tegne godt - tyder på at være en god malker 

\ontologisk_type 2+STATIC 

\is_a_way_of [egenskab - ko] (?) 

\FUZZY malkepræg + malkemaskine 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tidligko 
\ordgruppe tidligko 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for ko der angiver hvornår den kælver - og det 

siger indirekte noget om mælkeproduktionen 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\antonym sildigko 

\FUZZY være med kalv + efterårsko + forårsko + græsko + 

vinterkælver 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx tillægskalv 
\ordgruppe tillægskalv 

\ordgruppetype synset 

\dn koens unge - være med kalv - har betydning for 

mælkeproduktionen - der er noget folketro mht. at få 

tillægskalven til at overleve - men ikke noget om hvad 

det egentlig er for en slags kalv 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a kalv 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx told 
\ordgruppe told a, tøl 

\ordgruppetype synset 

\dn prop i hul nederst i flødebøtte som valle kan lukkes ud af 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a [redskab - del - fløde] 

\domain [beholder/redskab/del]+[fløde] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx topattet 
\ordgruppe topattet 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko der kun giver mælk fra to patter 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tragtformig 
\ordgruppe tragtformig 

\ordgruppetype synset 

\dn om kærnelågets facon: lidt tragtformig 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [facon] 

\FUZZY bøtte [kærnehat] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx trepatte 
\ordgruppe trepatte 

\ordgruppetype synset  

\dn om ko der giver mælk fra tre patter 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\FUZZY trepattet (tjek - det semset skal splittes i to synsets) 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx trepattet 

\ordgruppe trepattet 

\ordgruppetype synset 

\dn om ko der kun giver mælk fra tre patter 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\FUZZY trepatte 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx trille 
\ordgruppe trille (II) (ud i marken m lille vogn) 

\ordgruppetype synset 

\dn at gå ud i marken med lille tohjulet vogn mhp. malkning 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person]+[bevægelse til malkning] 

\domain [mælk]+[transport] 

\div i tvivl om denne begrebsknude - hedder det bare trille 

eller trille + noget mere? jf andre transport-verber 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tromme 

\ordgruppe tromme 

\ordgruppetype synset 

\dn give signal ved at banke med malkestol på bunden af 

mælkebøtten om at nu var det tid til malkning 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person]+[signalere] 

\FUZZY drimpemalker + malkeskammel + malkebøtte 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx træbøjle 
\ordgruppe træbøjle 

\ordgruppetype synset 

\dn bl.a. hank på mælkespand 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a spandsgrebe 

\domain [beholder/redskab/del]+[mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx træbånd 
\ordgruppe træbånd 

\ordgruppetype synset 

\dn træbånd om kar, malkespand, mælkebøtter, kærne 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a bånd 

\FUZZY [jernbånd] 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div hvad med det jernbånd der står på træbåndssedlen - skal 

jeg lave seddel og lemma på det? -- angiver vist ikke ORTO 

konsekvent 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx træde [bevæge fødderne] 

\ordgruppe træde I.b 

\ordgruppetype synset  

\dn bevæge fødderne - en ko der var trepattet var fx 

sandsynligvis blevet trådt på en patte 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a [bevægelse - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div stort verbum, ikke særlig mælke-agtigt 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx træde [tråde] 
\ordgruppe træde II 

\ordgruppetype synset 

\dn tråde - ngt var trædet på kærnestaven - ngt var placeret på 

kærnestaven (?) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person]+[placere ngt] (?) 

\FUZZY kærnestage + brik(ke) [ring omkring staven/over låget i 

stampekærnen] 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx trække (koens foder) 
\ordgruppe trække (f) (koens foder) 

\ordgruppetype synset 

\dn at trække koen sit foder for (for at golde) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div ok reg? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx trække kærne 
\ordgruppe trække (e) kærne 

\ordgruppetype synset 

\dn trække op og ned - kærne i stangkærne -- også: trække 

svingkærne (eget bet.nr.?) (kilde? nok under kærne s - NEU) - i 

kærneartiklen: i forb trække kærne 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of kærne v 

\FUZZY stampekærne + svingkærne 1+2 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx trætøj 
\ordgruppe trætøj 

\ordgruppetype synset 

\dn om alle beholdere og redskaber af træ (?) (evt også tjekke 

-tøj-afsnittet) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+GROUP 

\is_a [redskab - samlebetegnelse] + [-tøj] (?) 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div abstrakt samlebetegnelse - kodes hvordan?! er jo i 

princippet overbegreb til rigtig mange af redskaberne ... 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tung 
\ordgruppe tung 

\ordgruppetype synset 

\dn fx om mælk der gav dårligt smør 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet] 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tvangsmalke 
\ordgruppe tvangsmalke 

\ordgruppetype synset 

\dn når dyrene ikke ville, men skulle malkes (eks med får) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of malke [proces - person] 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tyk 
\ordgruppe tyk a 

\ordgruppetype synset 

\dn om konsistens af mælk når den har stået et vist tidsrum - 

(a) når 

mælken har sat fløde er den blevet tyk og kan skummes 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [konsistens] 

\div tynd vist ikke-anto 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx tøjr 
\ordgruppe tøjr 

\ordgruppetype synset 

\dn når køerne gik løse om efteråret fik de tøjr på mens de 

blev malket 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a [redskab - ko] 

\used_for sætte fast 

\FUZZY tøjregræs 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tørre 
\ordgruppe tørre a 

\ordgruppetype synset  

\dn tørre/rengøre koens patter før malkning 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\antonym bløde 

\domain [malkning] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx uge 
\ordgruppe 5-6 uger 

\ordgruppetype synset 

\dn tidsrum køer skulle stå sene i 

\ontologisk_type ? 

\is_a [tidsrum] 

\FUZZY binde op 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div mindst lige så relevant som saglig oplysning under 

malkning/kælvning som som opslagsord i ØMO 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx uvane 
\ordgruppe uvane 

\ordgruppetype synset 

\dn fx den dårlige vane at ko ville patte sig selv - kunne 

forhindres vha. 

pattegrime/sneppe/m.m. 

\ontologisk_type ? 3 

\is_a ? 

\FUZZY malkegrime + malke [proces - person] (selv om det er 

koen der er agent?) 

\domain [husdyr] 

\div kodning? 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx uvorn 
\ordgruppe uvorn 

\ordgruppetype synset  

\dn fx om kvie der ikke vil lade sig malke - for at kunne malke 

den 

brugtes en strippe, altså en mindre beholder 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [egenskab - ko] 

\domain [husdyr]+[malkning] 

\div samles med andre ordgruppe? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx valle 
\ordgruppe valle, vulle 

\ordgruppetype synset 

\dn det våde i mælken der oster, skiller, løber sammen - det 

tørre bliver til ost - af kogt valle kan laves myseost - 

svinene fik også ofte vallen 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a [biprodukt] 

\has_hyponym afflåd + bøttevalle 

\domain [husdyr]+[mælk]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx vallesmør 
\ordgruppe vallesmør 

\ordgruppetype synset 

\dn den fra svejtersostproduktionen tiloversblevne fede valle 

lavedes til vallesmør (mystisk anden seddel: valle indkogt til 

et smøragtigt stof - MINUS?!) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx vand, kogende 

\ordgruppe kogende vand 

\ordgruppetype synset 

\dn brugtes til at varme fløden før/under kærning 

\ontologisk_type 1+LIQUID 

\is_a [redskab - smørfremstilling] 

\domain [fløde]+[smør] 

\div måske mest sagligt interessant 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx vejr 
\ordgruppe vejr 

\ordgruppetype synset 

\dn "lukke vejret op" - slippe luften i kærnen ud vha. pind i 

kærnelåget 

\ontologisk_type 1 

\is_a [luft] 

\FUZZY kærnepind + skyllehul 

\domain [smør] 

\div GIGASVÆRT AT SYSTEMATISERE - jo heller ikke særligt 

mælkeagtigt og særlig konkret ... 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx vende 
\ordgruppe vende 

\ordgruppetype synset 

\dn ostene skulle fx vendes under fremstillingen/opbevaringen 

(?) 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE   

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [ost] 

\div slås sammen med andre ordgrupper? 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx vinterkælver 
\ordgruppe vinterkælver 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for ko der angiver hvornår den kælver - og det 

siger indirekte noget om mælkeproduktionen 

\ontologisk_type 1+ANIMAL 

\is_a ko 

\FUZZY være med kalv + efterårsko + forårsko + græsko + 

sildigko + tidligko 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx vintersmør 
\ordgruppe vintersmør 

\ordgruppetype synset 

\dn det smør som blev kærnet om vinteren 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\FUZZY avredsmør+græssmør+ kort 

\domain [smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx vippekærne 
\ordgruppe vippekærne 

\ordgruppetype synset  

\dn "mor kendte også til en vippekærne" - de smørkærner der på 

herregårdene almindeligvis drives ved hesteværk er for det 

meste vippekærner - i ny udgave af Livet i Klokkergården står 

at illustration af stampekærne med vippeanordning fejlagtigt er 

blevet kaldt vindkærne, if. JL er vindkærner=svingkærner og 

vippekærne kendes også fra sS (jeg kan bare ikke finde noget 

belæg fra sS??!!) 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT 

\is_a juttekærne  

\has_part [vippeanordning/vippelad] 

\meta [drevet af [person] + [hest] + [hund] i - + 

[hundehjul] + [hesteomgang]] 

\domain [beholder/redskab/del]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx vugning 
\ordgruppe vugning 

\ordgruppetype synset 

\dn det at kærne (II) i en vuggekærne 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of kærne v 

\FUZZY vuggekærne 

\domain [smør] 

\div vel generel bevægelse/betegnelse der også kan bruges i 

andre sammenhænge - og skulle måske bare kodes som is_a_way_of 

bevægelse? nej ikke her - det bliver redaktørs opgave hvis der 

ved semasiologisk redaktion viser sig at findes "vugning" i 

flere emnekreds 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx væde 
\ordgruppe væde b 

\ordgruppetype synset 

\dn at gøre noget vådt - fx det brød (forkølede?) køer blev 

fodret med blev fugtet med brændevin 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx være med kalv 
\ordgruppe være med kalv (1) 

\ordgruppetype synset 

\dn det at koen skal have en kalv, "gravid" 

\ontologisk_type 2+STATIC 

\is_a_way_of [proces - ko] 

\FUZZY sommerbærende + vårbærig + efterårsko + forårsko + 

græsko + sildigko + tidligko + vinterkælver 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx vårbærig 

\ordgruppe vårbærig 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for hvornår koen kælver?! fx om ko der kælver om 

sommeren - bedst for der er mere foder om sommeren 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [tilstand - ko] 

\FUZZY sommerbærende + være med kalv + forårsko 

\domain [husdyr] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ydesmør 
\ordgruppe ydesmør 

\ordgruppetype synset 

\dn det smør der skulle afleveres til herskabet 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+COMESTIBLE 

\is_a smør 

\domain [betaling]+[smør] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ælte 
\ordgruppe ælte, æltning 

\ordgruppetype synset  

\dn især smør, men også ost blev æltet 

\ontologisk_type 2+DYNAMIC+AGENTIVE  

\is_a_way_of [proces - person] 

\has_hyponym manke smør 

\domain [smør]+[ost] 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ænn 

\ordgruppe ænn 

\ordgruppetype rest 

\dn besk - "når køerne få for meget af bitter (?), bliver 

mælken ænn" jf jysk: ænnevurn 

\ontologisk_type 2+PROPERTY 

\is_a [kvalitet - smag] 

\div er i tvivl om ordets betydninger - i familie med 

ever/æver? kategoriseret som rest og ikke som synset for at 

antyde at ordet muligvis hører til i et andet syn-/semset 

\dt 02/Jun/2014 

 

\lx øgmælk 

\ordgruppe øgmælk 

\ordgruppetype synset 

\dn betegnelse for mælk der angiver hvilket dyr den kommer fra 

\ontologisk_type 1+LIQUID+COMESTIBLE 

\is_a mælk 

\FUZZY fåremælk + gedemælk + komælk 

\domain [mælk] 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx øje 
\ordgruppe øje 

\ordgruppetype synset  

\dn øjne - smørgryn -- når kærningen af fløden mislykkedes blev 

fløden til "øjne" 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+SUBSTANCE+PART 

\is_a [fløde - del/partikel] 

\FUZZY fløde + kærne til grisetruget 

\domain [smør] 

\div jf. også smørøje u grysme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx øre 
\ordgruppe øre 

\ordgruppetype synset  

\dn håndtag - i hver side af fx flødepotte 

\ontologisk_type 1+ARTIFACT+OBJECT+INSTRUMENT+PART 

\is_a håndstag 

\domain [beholder/redskab/del] 

\div ok overbegreb? eller skulle ordgrupper slås sammen? 

\dt 08/Jun/2014 
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Bilag 4:  

Domain, rammer og ramme-aktiverende ordgrupper 

 

 
I dette bilag ses de 15 domain-kategorier udledt i løbet af DanNet-analysen og 

udkast til hvilke rammer der indgår i hvert domain. Mht. smørfremstilling er 

udarbejdelsen af rammer gennemført (jf. ramme-analysen), og derfor er de 

ramme-aktiverende ordgrupper for hver ramme også oplistet. Hver post ud-

gøres således ganske enkelt af et domain og evt. oplysning om potentielle 

rammer (ikke udtømmende lister) og evt. ramme-aktiverende ordgrupper. 

Denne oversigt er ikke et færdigt bud på en database for mælke-

rammerne. Oversigten er resultatet af de forsøg jeg har lavet på at få analyseret 

mælkeordene.  
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\lx beholder/redskab/del 
\rammer fx bødkerfremstillede beholdere/redskaber/dele + 

smedefremstillede beholdere/redskaber/dele 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx betaling 
\rammer fx gilde + handel på marked + handel med mejeri 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx fløde 

\rammer bl.a. fløden skummes af 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx husdyr 
\rammer bl.a. foder + kælvning 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx malkning 
\rammer bl.a. processer forud for malkningen + den almindelige 

malkeproces + den afsluttende malkeproces 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mejeridrift 

\rammer fx mælkens behandling + smørfremstilling 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mælk 

\rammer bl.a. transport af mælk + sining af mælken + opbevaring 

af mælken 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx mængde 
\rammer 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx ost 
\rammer bl.a. ostefremstilling 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx person 
\rammer 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 
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\lx rengøring 
\rammer 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx smør 
\rammer klargøring af fløden til kærning {fløde, kærnefløde, 

kærnefærdig} + smørkærning overordnet {få smør, smør} + 

smørkærning med kærne generelt {grusme, halvkærnet, håndkærne, 

kærne v, kærne [beholder], kærne [redskab], kærne sammen, kærne 

til aftensæde, kærnegjord, kærnelåg, kærnetag, kærnetøj, 

kærneværk, kærning, sige Kirsten, smørløbe, trække kærne} + 

smørkærning med stampekærne {brik(ke) a, brik(ke) f, briks, 

bøtte [kærnehat], stampekærne, kærnekarm, kærneklud, kærnepind, 

kærnestage, skyllehul, stampe, stampe sammen, stangtøj} + 

smørkærning med vippekærne {vippekærne} + smørkærning med 

svingkærne 1 {blad, håndstag [kærnesving], kærne med vind, 

kærnebænk, kærnemølle, piske, svingkærne 1, svingtøj} + 

smørkærning med svingkærne 2 {håndstag[kærnesving], svingkærne 

2} + smørkærning med vuggekærne {vuggekærne, vugning} + 

smørkærning med hundekærne {hundekærne} + smørkærning med 

hestekærne {hestekærne} + smørkærning i flaske {skvalpe, 

smørflaske} + smørkærning på mejeri {mejerikærne} + smørret 

tages op af kærnen {smørske} + kærnemælken sigtes fra/presses 

af smørret {bliksi, kærnemælk si v, klappe [proces - 

person]} + farvning af smørret {gulerodssaft [i betydningen 

smørfarve], farve [proces - person], farve [tilsætning]} + 

tilsætning af salt i smørret {lage [biprodukt der udskilles ved 

saltæltning], lage [proces - produkt], lyneborgsalt, salt, 

salte} + æltning af smør {driftetruge, manke (smør), smørrulle, 

smørske, ælte} + konstantering af at smørkærningen er godt 

overstået {kærnelykke} + smørkærningen mislykkes {kærne til 

grisetruget} + proces for at få en slags smør af det mislykkede 

fløde/smør {koge smør af} 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx sted 
\rammer 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx tidspunkt 
\rammer 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 

 

\lx transport 
\rammer 

\div rammeaktiverende ord placeres i krøllede parenteser efter 

den pågældende ramme 

\dt 08/Jun/2014 


